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m 
احلمد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم عـىل أرشف املرسـلني وعـىل آلـه 

 .وصحبه الطيبني الطاهرين وبعد
كتاب منهجي يف مادة األديان حاولنا فيه أن نجمع فيه كل من املطلـوب  فهذا

يف الدراسات األولية والدراسات العليا يف مجيع كليات الوطن العريب التي تـدرس 
نكتـب الـرد القـرآين أو  ثـمهذه املادة، مستعرضني الديانات كام هي عند أصحاهبا 

قد حرفت ومل ) غري اإلسالم(اموية اإلسالمي عىل املوضوع، إذ أن مجيع األديان الس
إالّ إننا نحس من خـالل .. هلا اطبيعي ادادتاماإلسالم يبق فيها يشء يمكن أن نعترب 

وهـو اهللا تعـاىل  "واحد"دراستنا لتلك األديان أن مصدر األديان كام يعتربه اجلميع 
هلـذه وأن اختلفت نظرة األديان إىل هذا املصدر  كام سنرى ذلك من خالل دراستنا 

 .األديان 
أما األديان الوضعية فبعضها ربام كان بقايا دين سـاموي الن اهللا تعـاىل يقـول 

، وأما أفكار موضوعه جعلت من تلك األفكار دينًا "وما من أمة إال خال فيها نذير"
 .علون ملعبوداهتم طرقًا معينة للوصول إليهاجيتقد  فيها أتباعها وعي

اليهود والنصارى ألن الكليات الدينية بدراساهتا كان أكثر الرتكيز عىل ديانتي 
لنا فيها كل األمور التـي هتـم واألولية أو العليا تركز تركيزًا كبريًا عىل ذلك، وقد تنا

الطالب، وهي غري موجهة للطالب بالرضورة وإنام موجهة إىل كل الرشائح، حيث 
 .املعلومات عامة هتم اجلميع
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 انتنيئـد ومناسـبات دينيـة وعبـادات الـديالكتاب فيه دراسة يف تاريخ وعقا
ة برشية مهام عاعنها أية مج تستغني  اليهودية واملسيحية، فالدين مؤسسة اجتامعية ال

طريقه ملعرفة هذه احلقيقة كان  معاين حياته ويف ىلع اإلنسانفهي التي تدل .. كانت
ا أخـرى ليبلـغ بعـده نجحالطريق مرة ويـ يقف حائرا تارة متحمسا أخرى فيضل

التـي  نقـاطيف كثري من ال اإلسالملذلك حكمنا  ،اإلسالمالرقي الفكري حني نزل 
 .ذكرناها عن تلكام الديانتني فأعطينا حكمه ورأيه يف تلك النقاط

خ الديانتني من تاري حتتويهقسمنا الكتاب إىل فصول كثرية وكل فصل ضم ما 
منهـا والقصـد يف  ديانـةض كل رام يف غتاحلياد ال ناوقد التزم .ومفاهيم وممارسات

قراء الكتاب، راجني أن يفيد منها اجلميع فإن كنـا قـد  ذلك هو عرض احلقيقة عىل
وفقنا يف ذلك فمن اهللا، وأن كانت األخرى فاملعـذرة واألمـل يف حتسـني األمـر يف 

 .هو الرجاءواملستقبل ، فاهللا هو القصد، منه العون 
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M 
منشأ األديان وتطورها، ويف األسس التي ترتكز إليها يبحث علم األديان عن 

أنـه : وبعبـارة أخـرى . األديان املختلفة ويف أوجه االتفاق أو االختالف فيام بينهـا
 .يناقش تاريخ األديان ويوضح فلسفتها ويوازن بينها

يبحث عن نشأة املعتقدات الدينية وتطورها ومرتكزاهتا لدى : فتاريخ األديان 
ائية املتخلفة والشـعوب املتمدنـة فـالغرض إذن مـن دراسـة تـاريخ الشعوب البد

 .األديان هو معرفتها
فإهنا تبحث يف العالقات بني األسس التـي تسـتند إليهـا : وأما فلسفة األديان

ويدخل ضمن مباحثها علم ما وراء . األديان املختلفة ويف الغايات التي هتدف إليها
 .)1(وعلم التصوف "الالهوت""الطبيعة، وعلم الكالم أو 

فإنـه يـدرس خصـائص  "تـاريخ األديـان املقـارن"وأما مقارنـة األديـان أو 
 .ومميزات كل دين ، ويوازن بينها وبني خصائص ومميزات األديان األخرى

 تعريف الدين
ليس بني املؤسسات البرشية مؤسسة تضاهي الـدين يف سـيطرته عـىل نفسـية 

 .أكان الفرد بدائيًا أو متمدناً الفرد وزجره وكبح مجاح شهواته، سواء 
 .فالدين بني كيانه منذ نشأته عىل احلالل واحلرام

                                                           
ر حممـد كـامل والـدكتو 18-16تاريخ األديـان وفلسـفتها ص/ العميد طه اهلاشمي : انظر )1(

 .173-165يف الدين املقارن ص/ ابراهيم جعفر
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ومحل الفرد عىل االعتقاد بـأن . فاحلرام ما ال جيوز مسه أو التقرب منه أو كله 
 .من خيالف هذا التحريم يأثم ويستحق العقاب

 .موارده ، ونظم أموره بنيواحلالل ضد احلرام وقد أوضحه الدين، 
ر بعضها أفعاالً ظأوامر ونواهي حي -أي دين –أدق وأشمل أن للدين  عبريبتو

 األوامـرومن ينعم النظر يف هـذه . معينة ويأمر بعضها اآلخر بالقيام بأعامل أخرى 
النواهي جيد أهنا يف مجلتها أنام جاءت خلري البرش وحتقيق مصاحلهم، ودفع  –وتلكم 

 .)1(املفاسد عنهم وال سيام الساموي منها
وتعريف الدين من هذا املنطلق يشمل أي دين دون الذهاب إىل أحـدها دون 

ألننا حـني نـتكلم : اآلخر وبغض النظر عن كون الدين املعرف صحيحًا أنم باطًال 
تلك املعتقدات والشعائر التي متارسها (عن الدين فإننا نعطي له مفهومًا واحدًا هو 

رض هنا جمموعة آراء وتعريفات للدين وسنستع) األقوام بدائية كانت أم متحرضة 
 .وضعها علامء يف شتى جماالت العلوم

 :قواعد تعريف الدين
 .شعور الناس بوجود قوة أو قوى متعددة أعظم منهم شأنا وغري مسخرة هلم -1
 .اعتقاد الناس بأن هلم صلة هبذه القوى أو القوة -2
 .)2(سعي الناس إىل إجياد واسط لتوثيق هذه الصلة -3

                                                           
االجتامع الديني / والدكتور أمحد اخلشاب  10تاريخ األديان وفلسفتها ص / انظر اهلاشمي)  1(

 .11ص

ـــان / اهلاشـــمي : انظـــر) 2( ـــاريخ األدي  Moore The)ورامـــي  مـــور  ) 30-29ص)ت

World,sReligions-charles S.Barden P.22) Charles Barelen (P,16-17)  
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 :صطلح اإلسالميالدين يف امل
اإلسالمي بأكثر من تعريف إال أنه يالحظ أهنا تكاد  االصطالحوقد عرف يف 

 -:تكون متحدة يف معناها وإن اختلفت يف ألفاظها منها
لذوي العقـول باختبـارهم إيـاه إىل الصـالح يف  غسائ اهليوضع  :الدين – 1

 .)1(احلال والفالح يف املآل
 .السلوكباحلق باالعتقادات وإىل اخلري ىل يرشد إ اهليوضع  :الدين  -2
يــدعو أصــحاب العقــول إىل قبــول مــا هــو عنــد  اهلــيوضــع  : الــدين – 3
 .)2(الرسول

 الدين عنَد علامِء اللغةِ 
ينُ " :)3(العــني ، كقولــك َدان اهللا العبــاَد يــدينهم يــوم القيامــة أي ..اجلــزاُء،: والــدِّ
ينُ .. جيزهيم،  ."الطاعةُ : والدِّ
س نلداُل والياُء والنوُن أصّل واحٌد إليه يرجع فروعه ُكَلها، وهـو جـا ):4(املقاييس

يُن   M  0    /  .   1L  :ثــم قــال...[الطاعــة،: مــن االنقيــاد والــذِل؛ فالــدِّ
                                                           

 .503والتعريف مأخوذ عن كشاف اصطالحات الفنون ص 368ص 9جـ اإلسالميةدائرة املعارف )  1(
 .94التعريفات ص / اجلرجاين ) 2(
، دار إحيـاء ) هـ175ت( –وهو شيخ سيبويه  –أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي )  3(

نظـرة ”املعاجم العربية املنقولة إلينا؛ أنظر كتـاب  هو أقدم “العني”الرتاث العريب، وكتاب 
ــد العــرب يف اللغــة واألدب ــأليف عن ــة الت ــة يف حرك ــدكتور أجمــد ) 22ص(، “تارخيي لل

 .الطرابليس

 .، دار اجليل)هـ395ت(أليب احلسني أمحد بن فارس  )4(
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يوم احلساِب واجلزاِء، وأيُّ ذلك كان فهو أمر : وم احلكم، وقال  قوٌم ي: ، أي٤:الفاتحة
َقاُد له  ."ُينْ

والدين يقـال للطاعـة واجلـزاِء، وأسـُتِعَري للرشـيعة، " :)1(مفردات ألفاظ القرآن
ين كامللة، لكنه ُيَقاُل اعتبارًا بالطاعة   ."للرشيعة واالنقيادوالدِّ

يُن اجلزاُء واملكافأ :جاء يف لسان العرب ، ....جزيتـه،: ، وِدُنُته بفعلـه دينـًا ةوالدِّ
كـام ُجتـازي ُجتـازى، أي : أي  كام َتـديُن ُتـَداُن،: يوم اجلزاء،ويف املثل: ويوم الديِن 

ين ..كـام تفعـل ُيقعـل بـك،: عملـَت، وقيـل ُجتازى بفعلك ، وحيسـب مـا ، والـدِّ
ين احلساُب،..اجلزاء ين الطاعـُة،...، والدِّ ين العـادةُ ...، والـدِّ ين ...، والـدِّ ، والـدِّ
ينُ ...احلاُل، ُي : ، والدٍّ يُن : الورُع، والدِّ  ."...املعصيُة،: القهُر والدِّ
الديِن ُيطلُق يف لغة العرِب عىل مجيع مـا ذكـَر مـن معـاٍن،  وهـي مـع "لفُظ ف

 :تعددها يمكن مجعها إمجاالً يف معنيني
االنقياد، والذل، والطاعة، والورع، والعادة، واحلال، (: وفيه يدخل: العمُل : األول 

 ).واملعصية
: مـن لوازمـه، و) احلسـاب، واملكافـأة:(اجلزاء عـىل العمـِل، وفيـه يـدخل: الثاين

 ).السلطان، والقهر(
أئمة اللغـة يف كتـبهم ،  فيتضح هبذا وجه اجلمع بني تلكم املعاين التي أوردها

 .واهللا املستعان

                                                           
 .3، دار القلم، ط)هـ 425ت(للراغب األصفهاين )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



21 
 

 

  

 

، وقـال اجلرجـاين يف "امللة بمعنى الـدين"جاء يف املعاجم العربية أن: فائــدة
ن الرشيعة مـن وخمتلفان باالعتبار؛ فإ بالذاتالدين وامللة متحدان  ":التفريق بينهام

 .")1(حيث أهنا تطاع تسمى دينًا، ومن حيث أهنا جتمع تسمى ملةً 
 احلقيقة الرشعية ملفهوم الدين

، وعبادًة اعتقادا: يشمُل يف نصوص الرشع مجيَع اإلسالِم  "الدينَ "احلقيقة أن 
فيـه   rومعاملًة، وأخالقًا، ودليُل ذلَك حديث جربيَل املشهوُر حيُث فصلَّ النبـيُّ 

       :، وبني حقيقة كل منهـا، ثـم قـال)، واإلحسانواإليامناإلسالم ، :(اتب الدينمر
 .)2()هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم( 

اإلسالم واإليامن واإلحسـان، فتبـني أن : هو "فجعل الدين ": قال ابن تيمية
مسلم ، ثم مؤمن، ثم حمسن، كـام قـال : ديننا جيمع الثالثة، لكن هو درجات ثالث

ــــــــا ;  >    :9   8  7  6   5  4  3ىل تع
D  C  B  A  @  ?   >  =E     G  F

  J  I  HL ٣٢: فاطر  
يف عرف القرآن الكريم تشمل ما يدخل يف باب العقيدة ،  "الدين"  "كلمة"فـ

العمل الذي يؤديه املرء تقربًا إىل اهللا، كالصالة والزكـاة، : وما يدخل يف باب العمل
م بـه مـع غـريه حتقيقـًا للمصـالح الدنيويـة املختلفـة كـالبيوع، والعمل الذي يقـو

                                                           
 ).174ص(، 2، دار النفائس، ط)هـ816ت(التعريفات ، للجرجاين )1(
حممـد بـن عمـر : ، للشـيخ ”انظر احلقيقة الرشعية يف تفسري القرآن العظيم والسـنة النبويـة )  2(

 ).92ص(، 1ط/بازمول، دار اهلجرة ، ودار ابن عفان
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والرهون، والرشكات ، وغريها من الترصفات، وأعامل السلوك اخللقي مع النفس، 
 ....ومع الناس 

، وقال  ١٩: آل عم ران    M  d L  K   J  I  HLقال اهللا تعاىل 
ـــــــبحانه   M   T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  Jس

sL  بكـل مـا اشـتمل عليـه مـن  "اإلسـالم " هوفالدين عند اهللا"؛١٣ :الش ورى
 .أحكام

رشع من عند : ، ووىص به النبيني من قبل rوالدين الذي أوحاه اهللا إىل حممد 
ــاىل ــال اهللا تع  M     o  n  m      l  k  j  i  h  gاهللا ، وق

  t  s  r  q  pL ــي  ،١٨: الجاثی  ة والرشــيعة الطريقــة الواضــحة الت
 ")1(...التزامها، والسري عليها بالقلب أو باجلوارح جيب

 عند علامء النفس واالجتامع
عة جمردة من القيم واملثل جممو: عىل أنه  "الدين"علامء االجتامع ينظرون إىل "
 .)2("تطور ضمن املنظومة الثقافية للجامعة البرشيةتات التي ربأو اخل

نظام اجتامعي يقوم عىل عالقـة أّن الدين  "قاموس اإلنثروبولوجيا"وجاء يف 
اإلنسان بكـائن، أو كائنـات، أو قـوى فـوق طبيعيـة، أو إلـه، أو آهلـة يـؤمن هبـا، 

 .)1("...ويعبدها
                                                           

-420ص(، 5، لعـيل حسـب اهللا ، دار املعـارف بمرصـ، ط“أصول الترشـيع اإلسـالمي”)  1(
 .جع السابقاملر: ، بواسطة )421

 ).222ص(، 1مصطفى حسيبة، دار أسامه، ط. ، د“املعجم الفلسفي )2(
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مؤسسـة اجتامعيـة : "أنـه الدين"يف تعريف  (Durkheim)ركايم ووقال د
أحـدمها روحـاين مؤلـف مـن : قوامها التفريق بني املقدس والدنيوي، هلـا جانبـان

 .)2("ملشاعر الوجدانية ، واآلخر مادي مؤلف من الطقوس والعاداتالعقائد وا
 عند علامء مقارنة األديان

تعريف واضح  "للدين"ال يوجد "أما من حيث الدراسة املقارنة لألديان فإنه 
وثابت؛ فهناك العديد من التعاريف للدين، وتتصارع مجيعهـا عـىل حماولـة أشـمل 

خيضع إليامن الشخص الذي يضع التعريف؛ وأدق تعريف، لكن مثل هذا املوضوع 
 .)3("وبالتايل يصعب وضع تعريف يريض مجيع الناس

 :)4("للدين"وإليك بعض التعريفات 
 .الدين هو اعتقاد البرش بقوة أعظم منه تقوده وال تنقاد له -1
الــدين هــو اإليــامن بمخلوقــات روحيــة، أو االعتقــاد يف املوجــودات   -2
 .الروحية
 .وجود كائن ال يدركه العقل موجود يف كل مكانالدين هو االعتقاد ب -3

                                                                                                                                    

، 1شــاكر مصــطفى ســليم، جامعــة الكويــت ، ط: ، للــدكتور “قــاموس اإلنثروبولوجيــا” )1(
 ).815ص(

 ).181ص................( “معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية”)  2(

 .املرجع السابق)  3(

-19(، 1، دار املنـاهج، ط“العقائد: واملعتقدات  القديمة ، اجلزء األول  موسوعة األديان” )4(
 ”معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية  “،)815ص (،  “قاموس اإلنثربولوجيا”، )20

 ).222ص(، “املعجم الفلسفي”، )181ص(
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 .الدين هو اختاذ مواقف عاطفية حيال املعبود -4
 .الدين هو عباد ة القوى العليا للحاجة هلا -5
 .الدين هو الشعور باالعتامد املطلق -6
 الدين هو الشعور املطلق بتبعيتنا -7

 
 :ة املقارنةبالدراس "الدين"ويالحظ من خالل التعريفات السابقة أن أبرز مميزات 

 االعتقاد والتصديق باملوجودات غري املحسوسة -1
 .املوجودات وتبجيلها هتعظيم هذ -2
 .طاعتها، وعبادهتا، والتقرب إليها بمختلف األساليب -3
 .االستعانة هبا عىل احلوائج، واالستغاثة هبا عند املصائب -4
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وقد اخرتناها ألهنا من األديان التي تدرس يف اجلامعات العربية وسنقترص 
 .عليها إن شاء اهللا
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Hinduism 

أول البرشـ فـأخرج منـه ) مـانو(يعتقد اهلندوس أن برامها روح العـامل خلـق 
زوجة له فصار أول زوج وزوجة عىل وجـه األرض وجـاء مـنهام نسـل البرشـية، 

ا كذلك جاءت مجيع الكائنات، فصار برامهـا هـو اخللـق نفسـه ألنـه وبإرادة برامه
أخرجه من نفسه، وجاء من مانو أيب البرش أربع طبقات، فمـن رأسـه جـاء أفضـل 

ومـن ذراعـه جـاء مـن  (Brahma)الناس وأعظمهم قدسية وهم الكهنة الربامهـة 
فخذيـه جـاء ومن  )Kastriaالكاشرتيا(يليهم يف األفضلية وهم امللوك واملحاربون 

أرباب املهن ممن هييئون أسباب املعيشة للطبقتني اللتني سبقتها باألفضلية وتسـمى 
مانو جاءت الطبقة السفىل من الناس وهم  قدميومن  (Viaya)هذه الطبقة الفيشية

 ).(Sudra) )1(راالطبقة املنبوذة أو العبيد أو اخلدم الذين يسمون بالشود
أما ما جاء يف احلوادث التارخيية فإن اآلريني  ..هذا ما تقوله أساطري اهلندوس

حني سيطروا عىل شاميل ورشقي اهلند يف األلف الثانية قبل املـيالد فـإهنم اسـتعبدوا 
األهايل وخلقوا هذه الطبقات وذلك بجعل أهايل البالد عبيدًا ومنبـوذين يقومـون 

، )2(نس األرىبخدمة األسياد الذين تتكون من الطبقات الثالث التي تنتمي إىل اجلـ
                                                           

 .53هـ 52سليامن مظهر س –قصة الديانات   ) 1(
م شعبها وأرضها مانوراك موداك، ترمجـة العميـد حممـد عبـد الفتـاح إبـراهي “اهلند “:انظر  )2(

 .اجلزء الرابع للدكتور أمحد شبيل –مقارنة األديان : كذلك انظر
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وأصبحت لكل طائفة من الطوائف التي تألف منها الشعب اهلندي القديم واجباهتا 
الكتـاب املقـدس لـدى  "الفيـدا"، فالربامهة هم الكهنـة الـذين يدرسـون أسـفار 

وطبقة الكاشرتيا . اهلندوس ويقومون بكافة التعاليم التي تنص عليها تلك األسفار 
الكتـاب املقـدس، وطبقـة الفيشـية تقـوم بزراعـة  –تقوم بحامية الشعب وتـالوة 

األرايض وتربية املوايش وعمليات البيع والرشاء ودراسة الكتب املقدسة، أما طبقة 
 االمتثـالوعلـيهم  –كام أوضـحنا  –الشودرا فام عليها إال خدمة الطبقات الثالث 

 .املطلق ألوامر الربامهة
ة بني الطبقات األخرى فقد كانـت وملا كانت طبقة الربامهة هي الطبقة املمتاز

وكـان تعلـيمهم . هلا مدارس خاصة تريب أبناءها تربية دينية حتـى يصـبحوا كهنـة
هـي دور التلمـذة، ويف هـذا الـدور حيتضـن  أربعـة، اجتيازهم أدواراينصب عىل 
ثم دور الدعاء حيث يتدرب الربمهي عىل املناجاة واألدعيـة  .كأبنائهطلبته  األستاذ

لدور يتزوج الربمهي بربمهية ، ثم ينتقل إىل دور اخللوة والتفكري ليعود وخالل هذا ا
وهذه األدوار اختياريـة حيـث يـتمكن . )1("عامل الوجود"بعدها إىل حياته الطبيعية 

 .الربمهي من االنقطاع يف أي دور يشاء
وقد كثرت اآلهلة عند اهلندوس بشكل ملحوظ فصبح لكل يشء روح ولكل 

وكانت كـل اآلهلـة قـد أخـذت وظيفـة معينـة ختتلـف . عندهمروح قدسية معينة 
باختالف  شخصياهتا إال أن اآلهلة العليا أخذت لنفسها ثالثة أقـانيم فـدعي األول 

                                                           

 .فاروق الدملوجي  2ج –الكتاب الثاين  –انظر تاريخ االهلة )  1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 األديان الشرقية: الباب األول

 

 

30 
 

حيـث يتـوىل املحافظـة عـىل )فشنو(ودعي الثاين  واإلجيادووظيفته اخللق ) برامها(
 .)1(املخرب اجلبار) سيف(و. اخللق والوجود 

فهم وان عددوا اآلهلة فإن . الواحد األعىل هلإلتكون ا فهذه الصفات الثالث
األخرى كيان منفصل إذ أن  لآلهلةوإنه ليس ... من الوحدانية إيامهنم يعرتف بنوع 

أو اإلله األعظم وقد اتسع نطـاق ) برامها(حياهتا تستمد من روح واحدة هي روح 
أو احللول عندما  هذه الفكرة بحيث أخذت الديانة اهلندوسية تؤمن بوحدة الوجود

موجـودة يف اإلنسـان كـام هـي ) برامهـا(قالوا بأن روح اإلنسـان هـي نفـس روح 
وكذلك تؤمن اهلندوسية بتناسـخ األرواح فقـد . )2(موجودة يف املخلوقات األخرى

 .تنتقل الروح من اإلنسان إىل احليوان وبالعكس ولذلك فقد قدسوا احليوانات
افات مقدسـة دونـت يف كتـاهبم املقـدس ولآلهلة أساطري أشبه ما تكون بخر

 (Rig-Veda)وهذا الكتاب ينقسـم إىل أقسـام أربعـة هـي الرجيفـدا) Vidaالفیدا(
-Sama)وهي جمموعة من الشعر الكهنويت أو أناشيد العوائل املقدسة والسـامافيدا

Veda)   آلـه املطـر ) أنـدرا(آلـه النـار و) أجنـي(وحتوي أناشيد موجهة إىل اآلهلـة
وهو جمموعة من الرتاتيل التي (Yajur-Veda)ثالث ويسمى الباجورفيدا والقسم ال

والقسـم األخـري وهـو األثارفيـدا .. ينشدها الكهنـة عنـد إحـراق جثـث املـوتى 
(AtharVeda) وهي أناشيد تتىل عنـد الـزواج أو تلمـس الربكـات أو أدعيـة ضـد

 . )3(الشيطان ومكروهات األمور
                                                           

 .للدكتور أمحد شبيل 4جـ –مقارنة األديان : انظر  )1(

 .60-59ص –شعبها وأرضها  –اهلند )  2(

أديـان ( 4جــ –مقارنـة األديـان  –ي وأمحـد شـلب The words Religions Hinduismأنظر )3(
 .43-42ص ) اهلند
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ومعناهـا قـانون  (Karma)هنـم بالكارمـا ومن معتقدات اهلندوسية أيضًا إيام
اآلخـرين وتعني أن مجيع أعامل اإلنسان االختيارية التي تؤثر عىل . اجلزاء والعدالة

وهـذا اجلـزاء يكـون يف .... عليها بـالثواب أو العقـاب  ىرشًا كانت أم خريًا جياز
ى بعد أن تنتقـل فإن مل يقع هذا يف احلياة االعتيادية فقد تقع يف احلياة األخر. احلياة 

 .)1(الروح إىل جسد آخر
 يس أن يصــــل إىل مرحلــــة االنطــــالق أووهــــدف اإلنســــان اهلنــــدو

لـه برامهـا إلوالتي تعنى انعتاق روحه من اجلسـد واحتادهـا با (Nirvana)اخلالص
بعـد املـوت إىل  االنتقـالويكون ذلك بالعمل اجليد الصالح الذي يساعد املرء عىل 

يصل إىل أعىل الطبقات ، ويستمر بعمله الصالح لتنطلق طبقة أعىل من طبقته حتى 
 .)2(االحتاد مع برامها  إىل روحه بعد ذاك

وللنقاد بعض مآخذ عىل اهلندوسية منها أهنا ديانة هتتم باخلرافـات وهتـبط يف 
عند مستواها نظرًا ألهنا تتأثر بالسحر وال هتتم بتحسني اقتصاد معتنقيها ألن العمل 

يا ال يليق هبم، وبدالً من العمـل فـإن اهلنـدويس رتشامهة والكابعض طبقاهتا كالرب
يدرب نفسه عىل حتمل املشاق يف الصوم الطويل أو القيام باألعامل املضنية للجسـم 

وقد يتعـرى مـا بقـي مـن . أو أنه يقوم بغرز مسامري يف جسده باالستعطاءأو قيامه 
ر واجلـدي.. الغـذاء  بإطعامـه عمره أو ال ينام لفرتة أو ال حيرك جسده ويقوم الناس

) انافالنري(ليصل إىل  ونزاهة ج باب املوت بنظافةبالذكر أن القصد من ذلك هو ولو
 .بعيدًا عن أي عارض يعرتضه

                                                           

 .104-102ص 4مقارنة األديان جـ  )1(
 .56قصة الديانات ص )  2(
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ومن املآخذ عىل تلك الديانة أهنا ال تكتفي بحرق جثامن أفرادها الذين يتوفون 
العـادة منـذ  ىل هذهوقد قيض ع. ال بد من حرق أنفسهن معه املتوىفبل أن زوجات 

دوسية من الديانات القليلة التي لن تستطع األفكـار الدينيـة نأجل قريب وتعترب اهل
 .)1(املتوافدة عىل اهلند من تغيري جوهرها ومعتقداهتا 

 :التي ترتكز عليها الديانة اهلندوسية بام ييل   املبادئويمكننا أن نلخص 
 .قانون اجلزاءأهنا بنت كياهنا عىل اإليامن بالكارما أو  -1
 .وتركز عىل عقيدة تناسخ األرواح -2

 .وتنظر إىل احلياة نظرة متشائمة بالدعوة إىل ختليص الروح منها -3

 .وتدعو إىل الزهد -4

 .وتركز كثريًا عىل الفضائل -5

 ).الفيدا(وتركز عىل اإليامن بكتب  -6

 .)2(وتؤمن بآهلة كثرية  -7

 الوقـت احلـارض ومن املهم أن نعرف أن للهندوسية حركة عاملية تبشـريية يف
أو ضمري كرشنا تقودها مجاعات تبشريية يف  (Hare Krishna Movement)تسمى

معظم أقطار العامل وخاصة أمريكا وأوربا وهلـا أنصـار عديـدون يف تلـك األقطـار 
هذه  ومن تعاليم (Pra dhupaa)ابراهوبات –كام يدعونه  –يوجههم الكاهن املقدس 
 هـي الكتـاب املقـدس األول (Bhagavad-gita)تات جياغوباحلركة أن الفيدا أو ال

 واإلنجيـلها مـن بعـده التـوراة تكام محل اإلهليةيف الكون الذي حيمل معاين احلقيقة 

                                                           

 .104)102ص  4مقارنة األديان جـ )  1(
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فان كل الناس أخـوان  وألجله األبدي األزيلله إلجزء من ا اإلنسانوان . والقرآن 
 .)1( "شنارك"عظم وعليهم التضحية يف سبيل األب األ

ني يف أوروبـا وأمريكـا أكثـر هذه احلركة حتظى بتأييد املراهق ومن املالحظ أن
حي يف الوقت احلارض سببًا يف انتشار هذه يمن غريهم وقد يكون ضعف الدفع املس

 .العقيدة يف تلك القارات
أن اهلنـد مـن األمـم ذات التـاريخ : سية نقـولندوويف خامتة بحثنا للديانة اهل

ة، ولكن قد طمست حضارهتا تلك حضـارة املجيد هلا مدنية قديمة وحضارة عريق
 أخرىأخرى أتى هبا غزاة فاحتون آريون، وكان هؤالء الفاحتون حيملون معهم ديانة 

ندية القديمة والديانة اهل "اهلندوسية والربمهية"غري ديانة اهلند القديمة وهي الديانة 
حيث ارتكزت عـىل تقـديس أرواح تسـكن الصـخور  "يةتومت"كانت ذات أصول 

املاء واجلبال والنجوم كام كانت ذات أصـول طبيعيـة  واألشجار وجماريحليوان وا
حيث  ارتكزت أيضًا عىل تقديس القوى الطبيعية املختلفة من سامء وشمس وأرض 

 .ونار وريح وماء
واملطـر  "برينيفي"واألرض أما وسموها  "فارونا"فجعلوا السامء أبا وسموه 

 "ارأنـد"والعاصـفة  "فـايو"والـريح .. "جنـيأ"والنار هـي  "بارجانيا"له إلهو ا
أو مـرتا  "سـوربا"والشـمس  "سينا"وجمرى املمرات يف احلقل  "اوشاش"والفجر
 ."أوفشنو

ديانـة الفـاحتني ولكنهـا مل متـح الديانـة  "الربمهيـة"وجاءت الديانة اجلديـدة 
ة والديانـ. القديمة حموا تامًا بل أن الناس قد مازجوا بني قديمهم ومـا عـرض هلـم

                                                           

)1( Back to Godhead(The Magazine of the Here Krishna to Movement) No40(p5)  
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ومـع . الربمهية ديانة وثنية أيضًا ترتكز عىل عبادة قـوى الطبيعـة املـؤثرة يف الكـون
الزمن متثل الناس هذه اآلهلـة يف صـورة أشـخاص راحـوا يعبـدوهنم وأصـبحت 

وضـؤها آلـه آخـر اسـمه  "سـافيتار"الشمس التي هتب احلياة إهلـًا جديـدًا اسـمه 
احلي آهلًا عظيًام جديدًا اسمه ثم أصبحت الشمس التي تولد احلي من  "فيفاسفات"
وإىل جانب هذه اآلهلـة توجـد آالف غريهـا منهـا القـردة والتامسـيح   "براجابايت"

وكان أكـرب مراكـز .. والنمور والطواويس والببغاوات بل وحتى الفئران واألفاعي
تسكن مجوع زاخرة من  اإلقليميف رشقي ميسور فهناك يف معابد هذا  األفاعيعبادة 

حيث يقوم الكهنة عىل إطعامها واالهتامم هبا ألن اهلندويس ال يـرى فارقـًا األفاعي 
واألرواح تنتقل دائًام بني احليوان ....ألن لكل منهام روحًا ...بني احليوان واإلنسان 

 .وهلذا فهي صنوف آهلية نسجت خيوطها يف شبكة واحدة ال هناية هلا.. واإلنسان
فلها متاثيل يف كـل معبـد ومنـزل ..ندويسوالبقرة أكثر احليوان قدسية عند اهل

وال حيـوز ...وهي تتمتع بحرية مطلقة يف ارتياد الطرقات كيـف شـاءت ..وميدان
للهندويس حتت أي ظرف من الظروف أن يأكـل حلمهـا أو يسـتغل جلـدها يف أي 
 .صناعة من الصناعات وإذا ماتت وجب دفنها بجالل مع أعظم طقوس الدين

حتـى .. هلة اهلندية كثرة فاحشة وتعددت تعددًا غريبًا وباجلملة فقد كثرت اآل
يف ثالثـة أقـانيم  اآلهلةثم أخذ العدد ينحرس حتى انحرصت . وصلت إىل ثالثة آهلا 

 : وهي
الذي صدرت عنه مجيـع األشـياء والـذي يرجـو ... له اخلالق إلا :برامها  -1

فء وجتـري لطفه وكرمه مجيع األحياء وينسبون إليه الشمس التـي يكـون هلـا الـد
 .احلياة يف احليوان والنباتات
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.. له املخرب املفنـي الـذي تصـفر بـه األوراق اخلرضـاءإلا :سيفا اوسيوا -2
 .وفني مياه األهنار وينسبون إليه النار ألهنا عنرص مدمر خمرب

اخلـري  فكل معـاين.. له الذي يتوىل املحافظة عىل اخللق والوجودإلا :فشنو -3
. مـون بالعـدل والصـالحوامء والصـاحلني يقوكـل احلكـ والسمو من فيض فشنو

وأعظم ما يتجسـد .... عىل األرشار بفيض من فشنوا األخياروالفضيلة وينرصون 
وبعد أن أرجع اهلندوس كل يشء إىل هـذه اآلهلـة  "كرشنا"فيه فيشنو هو شخصية 

 .الثالثة

وهكذا ..وارجعوا  إليه كل يشء  "برامها"توحيدها يف شخص  إىلعادوا  -4
ال عقيـدة التوحيـد ألهنـم مل يفـردوا  "األعظم لهإلا"ندوس مبدأ التفريد عرف اهل

يف العبادة واخللق واالعتقاد وإنام كـان اعتقـادهم شـبيهًا باعتقـاد عـرب  "برامها"
اجلاهلية حيث كانوا يعتقدون بآله خالق لكل يشء ولكنهم كانوا يف الوقـت نفسـه 

 .)1(يعبدون يعبدون األوثان لتقرهبم إىل اهللا زلفى

                                                           

 .27مقارنات األديان ص/وأبو زهرة  72-65قصة الديانات ص / ظهر م ) 1(
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Jainism 
لقد تعرضت الديانة اهلندوسية شأهنا شأن الديانات األخـرى إىل انقسـامات 

وكانت الديانة اجلينية والبوذية من . وهزات فخلقت فيها ديانات فرعية أو طوائف 
 .تلك الديانات الفرعية

كـد عـىل قدسـية طبقـة ويف ظل النظام الطبقي اهلندي القديم والذي كـان يؤ
ة ومتنـى النـاس ظهـور روحانيـ.. اهنم الربامها فقد استبد هـؤالء وتعسـفوا بطغيـ

 .وهنم من ويالت الربامهةذقني
سـًا لظلـم سمن أكثر الطبقات األخرى حت (Kastria)وكانت طبقة الكاشرتيا 

ا امللـوك الربامهة وطغياهنم باعتبارها الطبقة الثانية التي تأيت بعدها يف املرتبـة وفيهـ
 .واملحاربون الذين يفقدون كلمتهم وسطوهتم أمام الربامهة

من طبقة الكاشرتيا وهو ابن أمري الـبالد ز م.ق 599سنة ) مهاويرا(وقد ولد 
وبعد أن عاش يف نعيم ويرس اجته لدراسة الديانة والرهبنـة عـىل يـد الربامهـة وقـد 

تعلم قسوة احلياة وحتسس تعرف عىل أفكارهم وأرسارهم فانطلق بعد وفاة والده لي
فعاش عىل الكفاف بعيدًا عن الغنى ، صائًام عن الكـالم طيلـة أثنـي عرشـ  )1(آالمها

                                                           

 .للدكتور أمحد شبيل 4مقارنة األديان جـ : انظر )  1(
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حتى مترس خالل تلك األعوام  عىل كل الويالت واملصائب وتعرف عـىل .  )1(عاماً 
فعاد بعد اثني عرش عامًا ليبرشـ . مجيع األرسار الكونية وكشفت له حجب احلقيقة 

إال أهنا اختلفـت عنهـا . يدة التي تبدو الول وهلة أهنا متاثل اهلندوسيةبعقيدته اجلد
اختالفًا بينًا وملا صارت هذه الدعوى متثل ثورة عىل الربمهية فقد تبعه امللوك والقادة 

يف مهاويرا بعد أن ترك تراثًا ضخًام من التعـاليم والوصـايا صـارت توواألهايل ، و
 .اجلينية يف اهلنداألساس األكرب ملعتقدات الطائفة 

واجلينية التي دعا هلا مهاويرا عبارة عن حركة عقلية حرة مـن سـلطة تعـاليم 
 فقشـتة وهروهبـا مـن امللـذات بـالعيش يف الفيدا عامدها الرياضة اجلسامنية الشاق

) اجليني(تم شديد ، ويتبع أفرادها سياسة رهبانية ختتلف عن رهبنة الربامهة حيث هي
 .صيةالشخ اء العواطفنبإف

والتعاليم األوىل للجينية تعكس ثورة عىل معظم معتقدات اهلندوسية بام فيهـا 
 .أآلهلة فهي أقرب إىل الديانة اإلحلادية حيث ال تعرتف بآهلة كبرية للكون خالقة له

 .بأن هذه األرواح خالدة جيري عليها التناسخ اعتقاداهتاوتنصب 
داء والعنـف حتـى عـىل أصـغر وبينت فكرة اجلينية عىل املساملة وعدم االعتـ

ال تقتل احليـوان لتتخـذ ":األخرية  مواعظهِ ومن . املخلوقات واحلرشات الصغرية
منه طعامًا وال تصد برًا وال بحرًا وال تقتل أدنى املخلوقات يف أي وقـت وال تقتـل 

                                                           

 .126سليامن مظهر ص  –قصة الديانات  )1(
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وال تذهب إىل احلـروب وال تقاتـل .. البعوضة التي تعضك أو النملة التي تلسعك
 ."فحتى الدودة هلا روح..  تدس دودة عىل الطريق من هيامجك وال

هبـا فولـد موقفـه هـذا بعـض  إيامنهومل ينف مهاويرا آهلة اهلندوس رغم عدم 
وقد راحـوا إىل االعتقـاد بـأن يف . هلم إهلااضطروا إىل اعتباره  أتباعهالغموض عند 

اسـعة كـان آخـرهم صـاحب التعـاليم الو. أو آهلـًا ) جنيـاً (الكون أربعة وعرشين 
صيغة معينة للتعبدات والصالة أو  إجيادولكنهم رغم ذلك مل يتمكنوا من . مهاويرا 

تعاليم مهاويرا يف التدريب عىل الصرب واملساملة وجتويع  أتباعفكان . تقديم القرابني 
 .إىل اليوم األتباعهي صورة التعبدات التي مارسها  اآلالمالنفس وترويضها عىل 

) أي قـانون اجلــزاء( (Karma)اهلندروسـية بالكارمـاوتـؤمن اجلينيـة كأمهـا 
وتعتقد بأن التخلص من هذا القـانون يـتم بالتقشـف باحلرمـان مـن امللـذات ألن 
الروح ضعيفة بالكارما أسرية يف يدها وال سبيل لتخليصـها منهـا إال بـالتطهر مـن 

 مـن الرغبـات البرشـية وبالتناسـخ الرغبات وحني ينتهي اإلنسان عىل مـر األيـام
تتخلص روحه بالكارما وتبقى يف نعـيم خالـد وهـذا مـا يسـميه اجلينيـون النجـاة 

(Salvation)  1(يف اهلندوسية والبوذية) النرفانا(الذي يعادل(. 
حياته يسموهنا وهناك طريق للوصول إىل النجاة بأن يتبع اجلني ثالثة سبل يف 

بواقيت ، فالياقوتة األوىل هي االعتقاد الصحيح فعمل الذنوب والرغبات يضعف 

                                                           

الديانة  –اجلزء الرابع  –وكذلك مقارنة األديان   The worlds Religions P,107-109راجع )1(
 117-113اهلندوسية ص
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االعتقاد الصحيح بالديانة أما الثانية فهي العلم الصحيح بام يف الكـون فـال يكـون 
والياقوتـة . هنالك علم صحيح بأمور احلياة ما مل يكن للمرء اعتقاد صحيح يف دينه

عـن االعتـداء عـىل  واالبتعـادحيح يف التخيل عـن السـيئات الثالثة هي اخللق الص
املخلوقات والصدى والعفو واإلسـتقامة والتواضـع والنظافـة واإليثـار واعتـزال 

 . )1(النساء الخ
 -:وتتلخص الديانة اجلينية بالتايل

وال بالصـالة وتقـديم .. وال باألصـنام وعبادهتـا ... عدم اإليـامن بـالطوائف .1
ومـن ) مالحدة( وأتباعهومن هنا سمي .. أو أعىل  أسمىاله وال ب... القرابني 

ال بالصالة وال بالقرابني وال بعبادة األصنام يمكن أن جتـدوا الغفـران  ":قوله 
.. والطريق إىل احلياة الصاحلة ولكن بالعمل الطيب يمكن أن تبلغـوا النريفانـا 

 ."يف داخل نفوسكم اخلالص
فـالروح الصـاحلة .. ن عنده سـت وعرشـون يؤمن اجليني باجلنة والنار واجلنا .2

وعندئـذ تـدخل ... النقية ترتفع حتـى تصـل إىل اجلنـة السادسـة والعرشـين 

                                                           

الطريـق إىل النريفانـا هـو  “:ومن أقوال مهاويرا  123 – 122اجلزء الرابع . مقارنة األديان  )1(
طريق جواهر النفس الثالث وهي االعتقاد الصحيح واملعرفـة  احلقيقيـة والسـلوك السـليم 

ال تقتل أي كائن حـي أو ) 1(والسلوك السليم يأيت أوالً باتباع الوصايا اخلمس للنفس وهي 
ال ) 5(ال حتيا حياة الفجور ) 4(ال تكذب ) 3(ال ترسق ) 2(الم والتفكري والعمل تؤذه بالك

 .140قصة الديانات ص /انظر مظهر  ”ترغب يف يشء عىل اإلطالق 
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فـالروح .. سـبع وتقـع حتـت سـطح األرض  –عنـدهم  –النريفانا والنـريان 
 .الرشيرة هتبط وهتبط حتى جتد نفسها ملقاة يف أسفل درك اجلحيم

وإنام بنـوا املعابـد  "مهايرا"ليم سيدهم الزمن مل يثبت اجلينيون عىل تعا يضبمو .3
وعبدوا األصـنام وعـىل رأسـها متاثيـل مهـاويرا، إال أهنـم متسـكوا بالتعـاليم 

 .األخرى

بالزراعة خوفـًا مـن إحلـاق الرضـر بالكائنـات احليـة  –مثًال  –فلم ينشغلوا 
ولكنهم شقوا طريقهم يف اهلنـد بمزاولـة األعـامل .. ورفضوا االنخراط يف اجليش 

وكـان ... إىل أقىصـ حـد األحيـاءالنه يقل فيها االعتداء عىل . تجارية واملرصفية ال
ويبلـغ عـدد اجلينـني اآلن . سببًا يف تراثهم الكبري واحتالهلم منزلة رفيعـة يف اهلنـد 

 –وهم يعيشون عىل األغلب .. حوايل مليون ونصف نسمة من جمموع سكان اهلند 
 .ويف كلكتايف أعايل اهلند عىل طول هنر اجلنجز 
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Buddhism 
كان سبب انتشار البوذية يف اهلند أوالً يعود إىل نفس أسباب انتشار اجلينيـة إذ 
أن حتكم وتسلط الربامهة أدى إىل نفور الطبقات األخرى وخاصة الطبقـة احلاكمـة 

 ولعـل السـبب الثـاين يكمـن يف. مـن سـيطرهتا اإلفالتالكشتارية منها فحاولت 
إذ أن وجود آهلة كثرية تسيطر عىل الكون وتفرض أنواعًا . صلب العقيدة اهلندوسية 

 .من التعبدات وااللتزامات الدينية قد أعيت الناس
البوذيـة مؤسـس ) م.ق 470 -هــ560( (Siddhartha)لقد ولد سـدهارتا 

يف مملكة كوساال رشقي اهلند ونشاء يف بحبوحة من العيش ولكنـه كـان طيلـة  أمريا
حياته يتطلع إىل الفلسفة فكان أكثر ما حيريه يف أمر الكـون بعـض الغـوامض التـي 
يصعب تفسريها كاملرض والشيخوخة واملوت، فدأب عىل دراسة فلسفة اهلندوس 

 . )1(الشافية لتساؤالته األجوبةوالربمهية وخترج عىل أيدي فالسفتهم ، إال أنه مل جيد 
ه للرتهب واعتزال الدنيا ولذلك دعاه وكانت غوامض الكون دافعًا أساسيًا ل

 .أي الراهب (Gautama)أصحابه غوتاما
وذهب غوتاما إىل الغابات والكهوف معتـزالً حيـاة اآلخـرين ليعـيش عـىل 
الكفاف والتزهد شأنه شأن الرهبان اهلندوس يف ذلك احلني وقىض يف ذلـك سـنني 

د ن جيـعىل احلقيقة ول وهدده املوت أيقن بأنه لن حيصل عطويلة وبعد أن أهنكه جلو
                                                           

 .98-89سليامن مظهر ص / قصة الديانات )1(
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نفسه  بإماتةعدل آنذاك عن قراره يشها سوى اجلوع والنسك، فيف هذه الدنيا التي يع
املقدسـة ) -Boالبـو (وقرر االنرصاف إىل حاله ويف حلة طريقه جلس حتت شجرة 

نجلت لغوتاما يف تلك اوأطال جلسته وتقول الكتب البوذية املقدسة أن احلقيقة قد 
سفته وأطال جلسته وتقول الكتب البوذية املقدسة أن احلقيقة قد اجللسة فخرج بفل

من اخلـري جيـب أن يـأيت (جتلت لغوتاما يف تلك اجللسة فخرج بفلسفته التي تقول 
فقام من حتت تلـك الشـجرة التـي أصـبحت  )1()اخلري ومن الرش جيب أن يأيت الرش

كانت دعوته تنصب عىل و. شجرة البوذيني املقدسة فيام بعد ينرش دعوته بني األمم 
فاملولد أمل واهلـرم امل املـرض أمل واملـوت أمل . تطهري النفس والعمل عىل إزالة اآلالم

واالجتامع بغري املألوف أمل واالفرتاق عـن املـألوف أمل وعـدم الظفـر بـام هيـوى أمل 
جيـب أن يعمـل عـىل إعـدام األمل ، ولـن يعـدم ذلـك األمل إال باالعتقـاد  فاإلنسان

والعزم الصحيح والقول الصحيح والعمل الصحيح والعيش الصـحيح الصحيح 
هذه هي األمور التي لو متت  )2(واجلهد الصحيح والفكر الصحيح والتأمل الصحيح

وجه صحيح سار الشخص عىل اجلادة وسلك املمر الوسط الـذي يوصـل إىل  عىل
 .حياة سعيدة خالية من اآلالم

.. ذات واالهنامك فيها وما تدعو إليـه هو الل –عندهم -أما الرذائل فمنشؤها 
 -:وترجع الرذائل إىل أصول ثالثة

 .االستسالم للمالذ فإنه جيعل احلياة كلها يف أمل مستمر )1(

                                                           

 .16األديان يف كفة امليزان ص / وحممد اهلاشمي  100املصدر السابق ص ) 1(
 The Worlds Religions ( p.121)وكذلك   163س 4ان جمقارنة االدي )2(
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وهـو ... ن اللذات يف الـنفس كن متوذلك م األشياءسوء النية يف طلب  )2(
 .أيضًا أصل لكثري من الرذائل كالغش والكذب والنميمة

سـيطرة  منشـئةجه الصحيح وغالبًا ما يكـون عدم إدراك األمور عىل الو )3(
الـذي ينشـأ مـن التجـرد مـن املـالذ ،  اإلرشاقالشهوات عىل النفس فتمنع عنهـا 

 إدراكهاواإلهلام الذي يكون من هجر الشهوات وهنالك حقائق يف احلياة ال بد من 
ت سببًا كالشـهوات والرغبـا األمليف العقيدة البوذية وهي أن األمل موجود وإن هلذا 

وأن ... وغريها وان ذلك السبب قابل للـزوال وتعتقـد  البوذيـة بتناسـخ األرواح
عتقاد التي تبعـده يستمر يف املوت واملولد  طاملا كان بعيدًا عن التعاليم واال اإلنسان

يف معتقدات بوذا كام هي اهلندسية  (Nirvana)ريفانا ومل تعد النريفانا نعن النجاه وال
االندماج يف اهللا ولكـن بوصـول يف  جود آهلة فاخلالص لن يتمإذ أن بوذا قد أنكر و

لفرد إىل أعىل مراتب الصفاء الروحي بتطهري نفسه والقضاء عـىل مجيـع الرغائـب ا
الكارما ومن تكرار املولـد وذلـك ربقة نفسه من  وإنقاذوفناء األعراض الشخصية 
الوصول إىل النرفانا وهناك بعض القيود التي متنع املرء من . بالتوقف عن فعل الرش

 :وهي

 .الوهم اخلادع يف خلود النفس .1

 .الشك يف بوذا وتعاليمه .2
 االعتقاد يف تأثري الطقوس والتقاليد الدينية  .3
 الشهوة   .4
 الكراهية  .5
 الغرور  .6
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 الرغبة يف البقاء املادي .7
 الكربياء  .8
 )1(اجلهل  .9

انتها الطبقات عند الدخول يف دي إلغاءولقد كانت الدعوة البوذية منصبة عىل 
 .والتنازل عن املال ورفض الرهبنة واحرتام احلياة واملحبة الشاملة
  -:وقد ترك بوذا وصايا عرش جتسم فلسفته يف احلياة وهي

 .ت أي أمر يتصل باحلياة التناسلية إذا كان حمرمًا أال تزن وال ت – 1
 .ال ترشب مخرًا وال تتناول مسكرًا ما -2
 .حيحال تكذب وال تقل قوالً غري ص -3
 .ال تقتل أحدًا وال تقيض عىل حياة حي – 4
 ال تأخذ إال ما يعطي إليك فال ترسق وال تغتصب – 5
 ال تأكل يف الليل طعامًا غري ناضج – 6
 فاخراً  أثاثاتن قال ت – 7
 .وال حترض مرقصًا وال حفل غناء قصال تر – 6
 ال تستعمل العطور – 7
 .2تن ذهبًا وال فضةقال ت – 8

                                                           

 .18األديان يف كفة امليزان ص / واهلاشمي 164مقارنة األديان ص )  1(
مقارنات األديان / ، وابو زهرة 45فاروق الدملوجي ص  2تاريخ األهلة الكتاب الثاين، جـ )  2(

 .166س 4مقارنة االديان جـ / وشلبي  67ص
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كتب مقدسة يعتمدون عليها يف تعاليمهم الدينية إال أهنم يدعون أهنا وللبوذيني 
منزله من اهللا بل يقولون بأهنا جمموعة تعاليم بوذا التي مجعت يف عصور خمتلفة وهـي 

وتعـرف  (pitakas)عبارة عن ثالث جمموعات من الكتب وتسمى السـالل الـثالث
مل القواعد والنظم التـي يسـري وتش) سلة النظام أو الطريقة(املجموعة األوىل باسم 

صـلية وتضم تعـاليم بـوذا األ) لة العظاتس(عليها الرهبان يف حياهتم والثانية باسم 
وهـي املسـائل الفلسـفية ) سلة العقائد(فتعرف . مسلسلة وفق نظام خاص أما الثالثة

أحد بالذكر أن اهلندوس اعتربوا بوذا  اجلديرومن . )1(التي يتداوهلا البوذيون بوجه عام
حتت ضغطهم عـن اهلنـد  –آهلتهم فانحرصت البوذية التي رفضت الديانة اهلندوسية 

 .)2(يبق فيها إال عدد ضئيل جدًا من اتباعها وتوزعوا يف البلدان املجاورة ومل
 -:طائفتني إىلوكيفية األديان فقد انقسمت الديانة البوذية 

ذهب بـوذا باعتبـاره وهذه الطائفة متسكت بمـ(Hinayana) نا ايناهل: أوالمها
وتعتقد هذه الطائفة بأن الوصول اىل النرفانا يتم يف هذه . املعلم العظيم وليس االله 

 .احلياة ويقطن أصحاب هذه العقيدة يف جنوب اهلند ويف سيالن
وهي تعتقد بالوهية بوذا وال يصـل املـرء اىل  (Mahayana)املاهايانا : وثانيهام

كثـرية  تتكرر فيها مولده وينتقل عرب حيواارب كثرية يالنرفانا إال بعد املرور يف جت
 .)3(وتسود هذه الطائفة يف التبت ومنغوليا والصني واليابان

                                                           

 .122سلميان مظهر ص  /قصة الديانات  )1(

 91-90أمحد الشنتاوي ص/ احلامء الثالثة )  2(
)3 (The worlds Religions (P.127-129) 
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 -:قولنلبوذية عن اويف هناية بحثنا املوجز 
إن البوذية مل تكن يف الواقع ديانة خالصـة وإنـام هـي فلسـقة اجتامعيـة غايتهـا  )1

الطبقـات وحتقيـق املسـاواة بـني  اءإلغو.. وإسعادهمختفيف اآلالم عن الناس 
أو وظيفته وإنام باملوهبـة والقـدرة  هشخص وآخر بنسبالبرش مجيعًا ال فرق بني 

والعمل وال فضل ألحد إال باملعرفة وسيطرة اإلرادة اإلنسانية بحيث ال تقوى 
فلم تتجه .. لطبيعة اء االلذائذ عليها ولذلك فإن البوذية مل تعن بالبحث فيام ور

 أووليس يف تعاليم بـوذا يشء عـن اهللا  اآليلدراسات التي تتصل باجلانب إىل ال
 .عن تقديم القرابني

إن البوذية كالربمهية واجلينية تؤمن بتناسخ األرواح ، ومعنى ذلـك أن الـروح  )2
بعد أن يموت الشخص حتل يف كائن آخر أعىل إن كان صـاحلًا بـارًا وأدنـى إن 

إىل  اإلنسـاناخلـروج عـن درجـة  إىلتناسـخ كان رشيرًا شقيًا وربام وصل به ال
 .ص روح الرشير جسد حيوانمقتدرجة احليوان حيث ت

السالم جلميع الكائنات  "السالم واحلب"خص يف كلمتني لتتلعل فلسفة بوذا  )3
أن ينقلب عىل غضبه بالشـفقة  اإلنسانوحب اخلري وعمل اخلري للجميع، عىل 

أن تـزول  حيل عليهـا يف هـذه الـدنياإن الكراهية يست.. وأن يزيل الرش باخلري 
بكراهية مثلها، إنام تزول الكراهية باحلب، ال تقتل كائنا حيا، ال ترسق،أو تأخذ 

وهكذا استمر بوذا يف نرش تعاليمه اإلنسانية بني النـاس حتـى ... ما مل يعط لك
 . م. ق  470وافاه اجلل املحتوم يف عام 

تعاليمه كانت خلقية خالصة  أننسون ويميض الزمن أخذوا ي... بوذا  أتباعكثر  )4
أمـا الطقـوس .. وأن كل ما يعنيه هو سـلوك النـاس .. ومل تكن ديانة مستقلة 

 ذلك وراحوا األتباعوالشعائر الدينية وما وراء الطبيعة فلم يكن هيتم هبا، نيس 
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بـوذا ، وتصـف  اإللـهن بوذا نفسه وأخذت كتبهم املقدسة تتحدث عـن ؤهلوي
أقـام لـه  األصـناموبعد أن كان بوذا ينهي عن عبـادة .. ابني كيف تقدم له القر

وهكذا صارت البوذيـة دينـًا ..يعبد إهلاالتامثيل يف كل معبد وجعلوا منه  أتباعه
ع ووق إىلوأخذوا يفرسون تعاليمه بطرقهم اخلاصة ما أدى .. وأصبح هلا كهنة 

 انه معلم عظيم طائفة تقدسه عىل: طائفتني  إىلوانقسامهم  األتباعاخلالف بني 
يف جنوب اهلند وجزيـرة  سـيالن ، وطائفـة اعتقـدت بألوهيتـة ويوجد هؤالء 
جانب من بقي مـنهم يف  إىليف التبت ومنغوليا والصني واليابان ويوجد هؤالء  
مليـون  أربعامئـةبـوذا اآلن مـن  أتبـاعويبلغ جممـوع .. الشاملية للهند  األرجاء
 .نسمة

هتام وفلسفتها فقد كـان لكـل أا وبوذا من حيث نشهناك تشابه كبري بني مهاوير )5
عـىل دراسـة اهلندوسـية  واإلقبـالاتصـف بالشـجاعة .. منهام أمريًا هندوسيًا 

وتزوج كل منهام وعاش سعيدًا  ثم هجر بيته ليصبح كاهنًا متسوالً ووجد كـل 
يف  وأما التشابه... تبني فلسفة جديدة إىلمنهام عيوبًا يف الديانة اهلندوسية دعته 

فلسفتها فقد تبع كـل مـنهام طريـق الربمهيـة يف االعتقـاد بالكارمـا والتناسـخ 
. والنرفانا ورفضا فكرة قدسية الطوائف واخلالص بالصالة وتقـديم القـرابني 

ولكنهام اختلفا بعد ذلك يف رسم قواعد السلوك الصحيح لإلنسان فاختار بوذا 
طـرف رش، بيـنام فاختـار طريـق االعتـدال واعتقـد ان الت... الطريق الوسـط 

مهاويرا طريق تعذيب النفس واعتقد ان التجويع وتعذيب الـنفس يسـاعد ان 
 .)1(عىل الوصول إىل احلياة الصاحلة اإلنسان

 

                                                           

 .143 – 140قصة الديانات ص /مظهر : انظر  )1(
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إرسائيـل ،  العربانيني أو بـنيبـمن املصطلح عليه عند الباحثني ربط اليهودية 

عـن التـوراة ولعـل هـذا  اأتتنـاليهود قـد  أصلإن معظم املعلومات التارخيية عن ف
املصدر هو املصدر الوحيد الذي خيربنا عن اجلذور التارخيية لألقوال  التي جتمعـت 

 .حتت لواء الديانة اليهودية
ونستنتج من هذه املآثر، أن أقدم هذه اهلجرات ، كانـت مـن بـوادي مـا بـني 

. م. قالنهرين الشاملية واملرجح أن هذه اهلجرة قد حـدثت يف القـرن الثـامن عرشـ
 :وتقرن اهلجرة الثانية يف

الـذين  )1(وهم عند املؤرخني ، اجلامعة الرابعة من الساميني..  العربانيون – 1
نزحوا أصًال من بوادي اجلزيرة العربية واملفروض أن جميئهم إىل اجلزء الذي سكنوه 
يف بالد كنعان قد تم يف هجرات عديدة مفرتضة مستنتجة من التوراة ، وأقدم هـذه 
اهلجرات كانت من بوادي ما بني النهرين الشـاملية، واملـرجح أن هـذه اهلجـرة قـد 

 اآلراميـنيأما اهلجرة الثانية فيقرن زمنها هبجرة . م.حدثت يف القرن الثامن عرش ق
 )2(.م.يف القرن الرابع عرش ق

                                                           
من ) القبائل اجلزرية (يميل الدكتور سامي سعيد األمحد إىل تسميتهم بالقبائل اجلزرية ، انظر  )1(

 .منشورات احتاد املؤرخني العرب

 .85/مفصل العرب واليهود يف التأريخ ص )2(

 تاريخ الديانة اليهودية
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.  مرادفة البن الصحراء أو ابـن الباديـة بوجـه عـام  "عربي"وصارت كلمة 
بـه  أريـد إنامبالعرباين ، كام ورد يف التوراة ، ) u(براهيم اخلليل لذلك فأن نعت ا

القبائـل اآلراميـة  ئل البدويـة العربيـة ، ومنهـاابقالوهم  "العبريو"معنى العربيني 
نفسـه ، لـذلك جيـب التمييـز بـني )  u(نتمي إليها ابراهيم اخلليل يالعربية التي 

ن جهـة أخـرى عنـد احلـديث عـن العربي من جهة وبني اإلرسائييل أو اليهودي م
 .)1(أية عالقة باليهود ألنه سبق وجود اليهودية) u( إلبراهيماليهودية وليس 
يا أهـل الكتـاب مل حتـاّجون يف ابـراهيم ومـا  "يف كتابه الكريم   Iوقد قال 

مـا كـان إبـراهيم هيوديـًا وال . بعده أفال تعقلـون  من التوراة واإلنجيل إالّ  أنزلت
وقد استعمل حاخامات اليهود  2"حنيفًا مسلًام وما كان من املرشكني نرصانيًا ولكن

بعد سـقوط دولـة  3كلمة العربي بمعنى اليهودي عند تدوينهم للتوراة يف فلسطني
 .بابل

) علـيهام السـالم(وهو يعقوب حفيد إبـراهيم اخلليـل  ...."إرسائيل" – 2
يف القـرن السـابع وقـد عاشـوا ) u(وأطلق لفظ بني إرسائيل عىل أوالد يعقوب 

سـنة، ولغـتهم هـي اللغـة ) 1400(عرش قبل امليالد واستمرت هذه التسمية ملـدة 
 .اآلرامية وهي نفس اللغة التي يتكلم هبا الكنعانيون والعموريون يف فلسطني 

                                                           
 .379/ص 11ج 1965دائرة املعارف الربيطانية ، طبقة طبعة  ) 1(
 .67-65/ آل عمران )2(

وانظر كذلك مفصل العرب واليهـود  379ص 11ج/1965دائرة املعارف الربيطانية طبعة  )3(
دائـرة املعـارف الربيطانيـة طبعـة  15/وانظر املوسوعة الفلسطينية ص 87/يف التأريخ ص 

 .379ص  11ج 1965
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وأوالده إىل مرصـ ) u(باملرصيني بعد هجرة يعقـوب  إرسائيلواندمج بنو 
ثـر تـارخيي قبـل ظهـور النبـي موسـى ومل يظهر هلـم أ) u(لينضموا إىل يوسف 

)u.( 
عىل بقايا مجاعة هيوذا الذين رحلهم نبوخذ :  )1()اليهود(تسمية  وأطلقت – 3

نرص إىل بابل يف القرن السادس قبل امليالد نسبة إىل مملكة هيوذا املنقرضة وقد اقتبس 
 .دونوا التوراةهؤالء، قبيل الرتحيل البابيل هلجتهم العربية املقتبسة من اآلرامية وهبا 

 اجلهـةلذلك صارت تعـرف هـذه . بثالثامئة عام) u(أي بعد زمن موسى 
وكـان ) u(عىل موسى  أنزلتوهي بال شك غري الرشيعة التي  "بآرامية التوراة"

أوهلام متجيدهم ألنفسهم ليكونـوا . ني رئيسنيالتوراة حتقيق غرضهدفهم من كتابة 
ر الـذي اصـطفاه الـرب مـن دون بقيـة والشـعب املختـا )2(صفوة األقوام البرشية

أصلهم إىل أقدس شخصية قديمـة،  إرجاعولتحقيق ذلك كان ال بد من . الشعوب
وقـد حـالفهم احلـظ يف رسد تـارخيهم حسـب ) u(أي شخصية ابراهيم اخلليل 

فأرجعوا تارخيهم إىل  أتباعهمأهوائهم مسبغني عليه صبغة دينية ليضمنوا قبوله من 
 ) .إرسائيل( " u"يعقوب  هوإىل حفيد) u(ابراهيم اخلليل 

. )3(وابتدعوا فكرة الشعب املختار والتي أصبحت عقيدة املسيحيني فـيام بعـد

                                                           
تـارة ولفـظ اليهـود تـارة ) u(موسـى  إتبـاععـىل  إرسائيلالقرآن الكريم لفظ بني  أطلق)  1(

 ، ومل نجد فيه ذكرًا للعربانيني أو املوسوينيأخرى

كذلك ). وبنوا العيل كلكم  آهلة أنكم: أنا قلت (الذي نصه  7-6/الساف  82/انظر مزمور)  2(
م تـذمهم وتعلـن تـربؤ رهبـم غري أن تـوراهت 35-1/34، وانظر إنجيل يوحنا 14/1تثنية 

 .8-1/هوشع") ألنكم شعبي ، وال أنا أكون معكم(
يقـول العهـد اجلديـد ) 19-6/16، 7-3/6(انظر رسالة بولص الثانية إىل أهل كورنيوس  )3(

أمة مقدسة شعب اقتناء، الذين قبال مل يكونوا شعبًا وأما اآلن فأنتم .. أما أنتم فجنس خمتار،(
.. فـأنكم أنـتم هيكـل اهللا احلـي(ويؤكدها  11-2/9طرس الرسول رسالة ب...) شعب اهللا
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الـذي تـدور حولـه مجيـع احلـوادث  ليهود من تارخيهم املوضوع الـرئيسوجعل ا
التـي سـبقت ظهـور  األدوارالواردة يف التوراة فعدهتم التوراة موجـودين يف كـل 

ومخسني عامـًا  أربعامئةحدثت بعد  يمل الوجود أو األدوار التإىل عا) u(يعقوب 
وزمـن  واالنقسـاميف عهد امللوك ) u(وسى مديانة ونسبت كل الذين دخلوا إىل 

 .)1(إرسائيلالرتحيل البابيل إىل بني 
فهو جعل فلسطني وطنًا هلم لتكون مطالبتهم هبا صبغة دينية . أما اهلدف الثاين

أذنًا . )2(وذريته) u(منح الرب أرض كنعان إىل إبراهيم  رشعية فجعلوا من ميثاق
 إبادةهلم بإبادة الكنعانيني هم وأطفاهلم وشيوخهم ونساؤهم ليحلوا حملهم وكذلك 

 .)3(عىل مّر الزمان أعدائهممجيع 

                                                                                                                                    
أمـا (19-16-/6/ رسـالة بـولص الثانيـة ) وأكون لكم أبًا وأنتم تكونون يل بنـني وبنـات

رسـالة بـولص ) تعلمون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم ، أنـتم هيكـل اهللا املقـدس
يـدهتم هـم شـعب اهللا املختـار فاملسـيحيون بعق 17-3/16/الرسول إىل أهـل كورينـوس 

 .املقدس، بل هم هيكل اهللا املقدس

 .90/أمحد سوسة ، العرب واليهود يف التاريخ ص  )1(

أيضًا ، فلامذا تقترص التوراة عىل عقيدة منح ) u(من ذرية ابراهيم ) u(لقد كان اسامعيل ) 2(
 أن كتبـة ؟ أليس ذلـك دلـيًال عـىل) u(دون إسامعيل  وأوالده) u(إسحاقاألرض إىل 

التوراة قد اخرتعـوا هـذا الوعـد ليجعلـوا مـن أرض فلسـطني العربيـة أصـًال موطنـًا هلـم 
مرشوعية متلك اليهود لفلسطني وتنفيذها "وألتباعهم دون العرب ؟ هناك بحث حتت عنوان 

 .لألستاذ عابد توفيق اهلاشمي) التوراة(من خالل 
ومن أمثـال هـذه  ألنبيائهمالتوراة أمرًا من اهللا  وتكرر األمر بابادة اعدئهم عرشات املرات يف) 3(

وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب اهللك نصيبًا فال تستبق منها نسـمة ( النصوص
بل (وكثريًا ما تكرر هذه النصوص  17-20/16تثنية ) بل حترمها حتريًام كام أمر الرب اهللك

 ).ال منفلتمل يبق منها شارد و( يبادون كام أمر الرب موسى  
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وإىل )  u(هذا هو الدين الذي جاء بـه كتبـة التـوراة ونسـبوه إىل إبـراهيم 
الـذي وصـفته التـوراة بـاجلزار وداود  ويشوع) u(وإىل موسى ) u(يعقوب 

)u ( الذي تسميه التوراة رجل الدماء زورًا وهؤالء هـم اليهـود الـذين سـامهم
! وحتريفهم التوراة فيقـول اهللا تعـاىل فـيهم) u(القرآن كفارًا لكذهبم عىل موسى 

ذلك بأهنم كـانوا يكفـرون . بغضب من اهللا وباءوارضبت عليهم الذلة أينام ثقفوا "
وتقسـم ) 1("ذلك بـام عصـوا وكـانوا يعتـدون. اهللا ويقتلون األنبياء بغري حق بآيات

التوراة أصل بني إرسائيل واليهود خطأ بثالثة عصور يتضح مـن خالهلـا اخلـالف 
التارخيي حول أصلهم وفيام إذا كانوا يمتون إىل عرص من العصور أو إىل أكثر منهـا 

 .وهذه العصور
 عرص اآلباء اجلوالني: أوالً 

وأوالده والـذين سـكنوا ) u(ويعقـوب  وإسـحاق )2(وهم إبراهيم اخلليل
 .املـيالدويرجع تاريخ هذا العرص إىل القرن التاسـع عرشـ قبـل . مرص مخسة قرون

واليهود قد ظهروا بعد ذلك بأحد عرش قرنًا وهـو عرصـ يـرتبط بـاجلزيرة العربيـة 
 .ئدة النقراضهاوبلغتها األم وبقبائلها التي سميت فيام بعد بالعرب البا

وأن العرب . تارخيهم يف فلسطني يرجع إىل مخسة آالف عام أنويدعي اليهود 
مل يدخلوها إال بعد الفتح اإلسالمي وهذا يشكل أكرب تزييف للواقع التارخيي، وقد 

                                                           
 .11/ آل عمران ) 1(

مـا كـان إبـراهيم (ال عالقة له باليهودية إذ يقـول القـرآن الكـريم ) u(إن إبراهيم اخلليل ) 2(
 .67آل عمران ) هيوديًا وال نرصانيًا ولكن كان حنيفًا مسلًام وما كان املرشكني
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 األوربيـنيالصهيونية يف الرتويج هلذه اخلرافة حتى صـدقها الكثـري مـن  ةنجح دعا
 .)1(ا حتى صدقها أناس من العرب أيضاً واألمريكان، بل نجحوا فيه

يف أواخـر القـرن  أتباعـهمن مرص مع  "u"وقد عّد اليهود خروج موسى  
الثالث عرش قبل امليالد هجرة ثالثة للعربانيني لكي تبقى ساللتهم نقية غري خمتلطـة 

أخرى فرتتبط بأقدس السالالت البرشية وذلـك لتمريـر عقيـدهتم التـي  بأجناس
 .)2("الشعب املختار"ظ تطلق عليهم لف

 

 )  u(عرص النبي موسى : ثانيًا 
دعـا موسـى برسالة موسـى عليـه السـالم، عنـدما  يبتدئوهو العرص الذي 

عن مرص حيث يعيشون حتت  باهلجرةفرعون إىل توحيد اهللا والسامح لبني إرسائيل 
الفراعنة هلم ولكـن فرعـون مل يعـرتف هبـا وظـل فرعـون يعامـل بنـي ذل عبودية 

من فرعون قاد بني uوحذر، وملا يئس موسى كان يعاملهم من قسوة ائيل كام إرس
 .إرسائيل باجتاه البحر للذهاب إىل فلسطني

مـن مرصـ إىل أرض كنعـان  وأتباعـهويعني املؤرخون تاريخ خروج موسـى 
يوم كان رمسيس الثـاين عـىل عـرش مرصـ . م.ق1290يف حوايل سنة ) فلسطني(

                                                           
د سوسـة يف كتابـه اقتطفـه الـدكتور أمحـ "كيف نـام الشـعب اليهـودي"اقرأ ما كتبه سولوف  )1(

 .94/ص "مفصل العرب واليهود يف التاريخ "

ولكـنهم يعنـون اخـتالط األجنـاس ) u(هذا ال يعني أن بقية األجنـاس ال تعـود إىل آدم  )2(
وضياع أصوهلا بينام يعتربون أنفسهم جنسًا نقيًا مل خيتلط ببقية األقوام ونسبهم كام يصور هلـم 

 ."u"إىل آدم  كتاهبم املقدس واضح ونقي يعود هبم
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ض الباحثني عـدد هـذه اجلامعـة آنـذاك بحـوايل وقدر بع.) م.ق1233 – 1300(
 .مرص خروجهم منعند  7000إىل  6000

وملا خرج موسى ببني إرسائيل تبعهم فرعون ومعه فريق من جنده ليمنعهم 
!  "  #  M خليج السويس  شاطئمن مواصلة السفر فلحق هبم وقد بلغوا 

  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+   *  )  (  '  &  %  $
 6  5        C  B  A   @      ?           >  =      <  ;  :  98  7

  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  DL )1(  فأغرقهم اهللاI 
 .ونجا موسى وبنو إرسائيل

بناء عىل أمر ربه ليصـعد إىل  إرسائيلويف الطريق إىل فلسطني ترك موسى بني 
يسري  لتيالعرش والتعليامت ا) 2(صاياجبل الطور ليتلقى من اهللا األلواح التي فيها الو

 .هو وشعبه عليها
ولكن ملا عاد موسى إىل قومه بعد تسلمه األلواح وجـدهم قـد عكفـوا عـىل 
عجل من ذهب صنعه هلم السامري ، فزجرهم موسى وغضب غضبًا شـديدًا وملـا 

إن فيهـا قومـًا جبـارين وإنـا لـن : أمرهم بدخول فلسطني امتنعوا عليه وقـالوا لـه
ها ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنـا قاعـدون ، ومل يسـتجب ندخل

ملوسى أحد سوى أخيه هارون ، فغضب اهللا عليهم وتركهم يتيهـون يف الصـحراء 

                                                           
 .64وانظر مقارنة األديان ، ص . 66، 61سورة الشعراء  )1(
 .5انظر وصايا العرش، حمارضات يف اليهودية والنرصانية ، ص  )2(
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، ودفـن هـارون يف جبـل هـور، التيهأربعني سنة، ومات هارون ثم موسى يف فرتة 
 .)1(أن يدخلها ودفن موسى يف كثيب أمحر، حيث كان يرى أرض فلسطني دون

 )بني إرسائيل(إىل جانب ) اليهودية(العرص الذي ظهرت فيه التسمية : ثالثًا 
أي منذ كتابة . ويبدأ يف القرن السادس قبل امليالد يف أعقاب الرتحيل البابيل   

بآراميـة (التوراة عىل يد الكهنة يف بابل باللغـة التـي صـارت تعـرف بالعربيـة أو 
) u(ي نعرفها اليوم هي غري التوراة التي نزلت عىل موسـى والتوراة الت) التوراة

 األوثـانوعبـدوا ) u(إذ تبني منها أن اليهود قـد انحرفـوا عـن ديانـة موسـى 
شـعبه "ال هيمه من العامل واخللق غـري اليهـود ) هيوه(خاصًا هبم هو  إهلاوابتدعوا 

 .)2(مةالقدي األقواموذلك عىل غرار مبدأ لتفريد الذي اعتنقه  "املختار
 .وقد أخذ اليهود ذلك من البابليني عندما دونوا توراهتم يف بابل

 من هو اليهودي ؟
مـن يتحـّول إىل الديانـة  وال يعترب هيوديـاكل مولود ألّم هيودية فهو هيودي، 

ىل عقيدة هيودية صحيحة، ألهنا ديانة مغلقة، ومؤخرًا صار املولود إاليهودية استنادًا 
ودية من بعض الطوائف اليهودية هيوديًا إذا ترعرع املولـود ألب هيودي وأّم غري هي

 .حسب الضوابط واألعراف اليهودية

                                                           
 .69- 68، ص ) اليهودية(وانظر مقارنة األديان . 566انظر املوسوعة امليرسة يف األديان ، ص )  1(
وقـد ... ينة من جمموعة آهلة يؤمن هبا جمتمع غـري موحـديقوم مبدأ التفريد عىل تعظيم آله مع )2(

عرف املرصيون والبابليون وكثري من الشعوب البدائية القديمة بمبدأ التفريد لذي يقابل مبدأ 
 .65/التوحيد لتفصيل ذلك راجع األديان دراسة تارخيية مقارنة ص 
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وإن مل يـامرس والشـعائر اليهوديـة، وتنطبـق ) بيـنهم(ُيعترب الشخص هيوديًا 
التسمية أيضًا عىل اليهودي الذي ال يعرتف بالعقائد اليهودية ويرضب هبـا عـرض 

ديانة أخرى يعتنقها كاملسيحية أو البوذية فهذا خيـرج احلائط أما إذا اختار اليهودي 
 .عن ملة اليهود ويصبح مرتداً 

 مـن أيـن هـم؟
ويقـول . أي مالوا عن دين موسى أو هم الذين هتودوا هادوا،قيل هم الذين 

تفسري ابن كثري [ألهنم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة ) عمرو بن العالء(
عقيدة اليهود كام [ 1/125مع البيان يف تفسري القرآن جم -3/21، 2/8، 1/103

 .صورها القرآن الكريم
الدين اليهودي جمموعة من العقائد والشـعائر والطقـوس وقواعـد السـلوك 

 .واألخالق تراكمت وتبلورت ونضجت عىل مدى آالف السنني

"     #   $    %       U  : Mوصـف، يقـول  بأفضليف القرآن  Uوصفهم اهللا 

  &   2  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (   '
  3L ] فالعقيدة األصلية لبني إرسائيل هي اإليـامن بـاهللا ]. 4:163النساء

واإليامن باملالئكة والرسل وبالكتاب واليوم اآلخر، . الفرد الصمد .األحدالواحد 
وما يتصل بذلك من احلساب، ومن الثواب أو العقاب هذه هي أسس العقيدة لدى 

ائيل وقد صورها القرآن واضحة جلية يف كثري من آياته املحكامت ، ولكـن بني إرس
وهـامجوهم بـل وقتلـوا . هلم  االستجابةبني إرسائيل ثاروا بوجه أنبيائهم ورفضوا 
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بعضهم ، واستبد هبم الضالل واجلحود فعبدوا غـري اهللا وأنكـروا البعـث ونسـبوا 
 . )1(ما ال يمكن أن يصدر عنهم ألنبيائهم

إذ قـال !! هذا فإن القرآن قد صور حالة بني إرسائيـل أحسـن تصـوير وعىل 
 ... فيهم

 ].61: 2البقرة [ M    ½¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´L  -أ 

 ].74: 2البقرة [ Mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g L  -ب

©  M  µ  ´        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  -ج
  ¶L ]87: البقرة.[ 

آل [ M  +  *  )        (  '  &  %   $  #  "  !L  -د
 ].71: 3عمران 

ومـن  ":ملحوظة ظريفـة حيـث يقـول )2(حممد إبراهيم الفيومي . ويضيف د
فهـم : صور املنهج الرفيع يف القرآن، استعامل اسمني عند التحدث عن العربانيـني 

يف بعض املواضع ) دواالذين ها(وتقوم عبارة . "إرسائيلبنو "، وتارة "اليهود"تارة 
والقـرآن الكـريم حيـنام يسـتعمل االسـمني ال يفعـل ألهنـام .  "اليهود"مقام لفظ 
اليهـود، : بل يطلق علـيهم  –املسيح ، وعيسى بن مريم : كام يقول مثالً  –مرتادفان 

                                                           
 ] . 142ص/ أمحد شلبي: اليهودية [ )1(

 .87و 86ص"هيليف الفكر الديني اجلا )2(
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أعامهلـم ، أو عنـد حكايـة مـا  تىيف موضع السخط أو التنديد بش "هادوا"والذين 
عبودية لفساد طويتهم وسوء نيتهم، أما إذا جاءت مواضـع يف أصاهبم من الذل وال

القرآن الكريم تذكر بفضل اهللا عىل هؤالء القوم ذاهتم أو اصطفاء اهللا هلـم وإسـناد 
الخ أما اليشء الذي مل يرد ..الرسالة إىل رجال منهم وإسباغ احلكمة والنبوءة عليهم

 .لقرآن مطلقاً مل يرد يف ا) عربي وعرباين(فهو مصطلح : يف القرآن
 :أما عهد اهلجرة األوىل

األول ، وأوهلـم إبـراهيم ،  اآلبـاءفبحسب مآثر التوراة وقصصها ، فهو زمن 
الكلدانيني مع عائلته وبزعامة أبيـه  )1(أنه جاء من أور) التكوين(حيث جاء يف سفر 

 :24: وشع سفر ي(نحبه فيها، تقول التوراة  )تارح(التي قىض ) حران (إىل ) تارح(
منـذ الـدهر ، تـارح أبـو النهـر آباؤكم سكنوا عرب  إرسائيلهكذا قال الرب آله ) 5

عبدوا آهلة أخرى فأخـذت أبـاكم ابـراهيم مـن عـرب النهـر  –ابراهيم وأبو ناحور 
اسـحق  وأعطيـتورست به يف كل أرض كنعان، فأكثرت نسله وأعطيتـه اسـحق 

إىل  لـوازنوب وبنوه فعقعيسو جبل سعري ليملكه ، وأما ي وأعطيتيعقوب وعيسو 
مرص وهكذا فعىل خالف أبيه الذي آمـن بـدين قومـه املتمثـل يف عبـادة الظـواهر 

فان ابراهيم هبدى من عقله املتأمل يف ملكوت  -الطبيعية وخاصة الشمس والقمر 
 .السموات واألرض نبذ الوثنية وآمن باله واحد ال رشيك له وال مثيل

                                                           
العراقية القديمة ، يف الرتمجة السبعينية اإلغريقية للتوراة ومـع ذلـك ) أور(ال يرد ذكر مدينة )  1(

فإن املؤمتر الصهيوين األول دعا إىل جعل جنوب العراق ووسطه، الـوطن القـومي لليهـود، 
 .يةمدينة أور الكلدان –بناء عىل هذه املآثر التي جتعل الوطن األول إلبراهيم 
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أرض كنعان، حيث عقد مع الرب العهـد  ومن حران انتقل ابراهيم بقومه إىل
ابـن تسـع وتسـعني  إبـرامن اوملا ك 17:9سفر التكوين، (امليثاق ، تقول التوراة  أو

رس أمامي وكـن كـامًال ، فاجعـل . انا اهللا القدير : وقال له  إلبرامسنة، ظهر الرب 
: قائًال عىل وجهه وتكلم اهللا معه  إبرامكثريًا جدًا فسقط  كعهدي بيني وبينك وأكثر

ذا عهدي معك وتكوين أبا جلمهور من األمم، فال يـدعى اسـمك بعـد  أما أنا فهو
 :كام تقول التوراة يتضمن –وكان العهد . إبرام، بل يكون اسمك ابراهيم

من بني األمـم حلمـل  – إرسائيلقدير ، اختار بني  له واحدإاالعتقاد ب:  أوالً  
 .ملختارشعب اهللا ا أسطورةهنا جاءت ومن ا هرسالت

ول العهـد وامليثـاق ، تقـ يف لواألخذ بسنة اخلتان ، كعالمة عىل الدخ :وثانياً  
 أورمـن أتى بـك الذي ) أنا هيوه(ل له أنا الرب اق) 8-15: سفر التكوين(التوراة 

 )17:11سفر التكـوين (الكلدانيني ليعطيك هذه األرض وترثها ، وتقول التوراة 
 .فيكون عالمة عهد بيني وبينكم. لتكم ختتنون يف حلم غر، منكم كل ذكر 
، وبعد ذهابـه إىل مرصـ وعودتـه ) ونربح(وطن ابراهيم يف مبدأ األمر يف است

عدة سـنني يف  إقامتهاسحق الذي ولد له يعقوب ، الذي فضل من بعد  ولد له منها
 اإلله: ومعناه ) إرسائيل(دل اسمه إىل بو أبيهعىل عيسو وجعل وريث ) فدان آرام(

ال يدعى اسمك فيام بعد يعقوب، بـل ) 9: 35: كم ، تقول التوراة التكوين حي أيل
، وسميت من بعده ذريته األمحربادوم، أي  يدعى عيسو ، كامإرسائيليكون اسمك 

 –من بعد  –باألدوميني، وهكذا أخرجت التوراة عيسو من العربانيني كام أخرجت 
اسـحق ، وجـاء  أخـوهل عليه ، ولد ابراهيم من جاريته املرصية حيث فضإسامعيل

االثنا عرش، وكان يوسف احلادي عرش لراحيل األكرب، قد بيـع يف  األسباطمن يعقوب 
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عدة بيف بالط الفرعون ، وبعد أحفاد يوسف وأحفاد أخوته يف مرص  حظوةمرص، ونال 
وذلك حوايل سـنة  –موسى  - النبي بقيادة أجيال ، رجعوا كام تقول التوراة إىل فلسطني

أحداثها أشياء كثرية  متكننـا مـن  ضموهذه هي بداية اهلجرة الثالثة التي ت. م.ق 1280
 ).50- 36(التكوين (اعتبارها ، التاريخ احلقيقي لالرسائليني 

-1299(ومن املرجح ، أن الضغط اشتد عىل العربانيـني يف عهـد رمسـيس 
، ) 1: 8ســفر التكــوين (وهــو الفرعــون الــذي مل يعــرف يوســف ) م.ق 1272

سـينا طـور  طويلة يفم فرتة  اهلجرة عن مرص ، وبعد جتوال داالقبائل إىل طرتضفا
لقى الوحي ف –قادهم النبي موسى  –ه املشهور وهذا هو التي -منه ةواجلهات القريب

والنبوة والعهد املأثور من اهللا يف مدين ، يف اجلزء اجلنويب الرشقي من شـبه اجلزيـرة 
موسى يرعـى غنمـه، قـرب جبـل حوريـب  –صوب رض كنعان، وبينام  –سيناء 

أن عد إىل أخوتك يف مرصـ : تعلةجبل موسى بصوت السامء يناديه من شجرة مس(
) 2: 3سـفر اخلـروج (خرجهم منها وتنقذهم من عنت فرعوهنا، فتقول التـوراة لت

وظهر له مالك الرب بلهيب نار من وسط، عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقـد بالنـار، 
ظر، ناداه اهللا من وسـط العليقـة نفلام رآه الرب أنه مال لي....ن حترتقوالعليقة مل تك

حـذائك،  اخلـعال تقرتب إىل هاهنا، : موسى موسى ، فقال، هاأنذا ، فقال : وقال
أنا آله أبيـك إبـراهيم، : ثم قال . ألن املوضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة 

. قالوا يل ما اسمه ، فامذا أقول هلمفإذا ... وآله اسحق وآله يعقوب، فقال موسى هللا 
هكـذا تقـول )... أنني أنـا اهللا) (أنا من أنا هيوه –أهيه الذي أهيه (فقال اهللا  ملوسى 

هيوه  إرسائيلوقال اهللا ملوسى هكذا تقول لبني . أهيه أرسلني إليكم:  إرسائيللبني 
هـذا اسـمي إىل ،  إلـيكميعقوب أرسلني  لهإ اسحق و لهإ ابراهيم و لهإله آبائكم، إ
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: 20سفر اخلروج : (وفيها  -الوصايا العرش أي –األبد وأنزل عىل موسى األلواح 
آهلـه  كمن مرص من بيت العبودية ال يكن لـالذي أخرجك  إهلكأنا الرب  )1()16

... أخرى أمامي، وال تصنع متثاالً منحوتًا وال صورة، ال تسجد هلـن وال تعبـدهن 
 هلـكإبي وحافظي وصاياي ال تنطق باسـم الـرب إىل ألوف من حم إحساناواصنع 

اذكـر يـوم السـبت لتقدسـه، ) 4(من نطق باسمه باطًال  يربئباطًال ، ألن الرب ال 
هلـك، ال إنام اليوم السابع ففيه سبت للرب إستة أيام تعمل وتصنع مجيع عملك، و

تصنع عمًال ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وهبيمتك ونزيلك الـذي داخـل 
ما فيها واسرتاح الرب السامء واألرض والبحر وكل  ، ألن يف ستة أيام صنع بوابكأ

ال ) 6(أكرم أباك وأمك) 5(يف اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه 
ال تشـته ) 10(ال تشهد عىل قريبك شهادة زور ) 9(ال ترسق ) 8(ال تزن ) 7(تقتل

ده وال أمته وال ثوره وال محاره وال شيئًا مما بيت قريبك، ال تشته امرأة قريبك وال عب
 .لقريبك

 

ال يعلم عدد املوسويني حني اخلـروج مـن مرصـ بالضـبط ، ولعلهـا مل تكـن 
تتجاوز السبعة آالف نفسًا، وقد تعرضوا يف سريهم لـبعض القبائـل واملـدن التـي 

سفر (هيوه  اآلهلةمر أام تقول التوراة بك -ها وأحرقوها وقتلوا أطفاالً كل ذلكودمر

                                                           
اخلارج ولكـن : ماثا، ومعناه: جتمع املصادر العربية أن اسم موسى عرباين، مشتق من الفعل)  1(

يرون بأن اسـمه مرصـي، معنـاه يف ) م50(بعض املؤرخني ، منهم فايلو الفيلسوف اهليودي 
 ).الطفل(املرصية القديمة 

  الخروج من مصر
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وقـد أعـان موسـى يف مهمـة ) وأحرقوا املدينة بالنار مع كل ما هبا) (24: 6يوشع 
القيادة والتوجه، هارون ويوشع الذي قام بالناس بعد وفاة موسى وأحسـن قيـادة 

خلروج مـن مرصـ يف عيـد معـروف بــ ابني إرسائيل، وحيتفل اليهود عادة بذكرى 
، ويرمزون به إىل ثالثـة )ماتزة(خبزًا فطريًا يسمونه بالعربية  هناءثيأكلون أ )السدر(

الفقر الذي كانت تعـيش اجلامعـات اإلرسائيليـة يف مرصـ، وليـذكر اليهـود : أمور
عليها ساعة هروهبم من مرص، وإىل احلياة البسيطة التي  أجدادهمالرسعة التي كان 

 .كانوا حيبوهنا يف التيه
وسويني من األجزاء التي احتلوها يف فلسطني، اختلطوا بسكان وبعد متكن امل

أقرباؤهم الذين كانوا يف الـبالد قـبلهم ،  إليهماملنطقة بالتزاوج فتكاثروا، كام انظم 
ويؤخذ من التوراة أهنم قسموا ما استولوا عليه من األرايض بني إحدى عرشة قبيلة 

بيلة أما القبيلة الثانية عرشة، وهي ق،  من قبائلهم االثنتي عرشة املنسوبة إىل األسباط
الوي، فقد وزعت بني القبائل اليهودية األخرى لتقوم هلا بـإدارة الشـؤون الدينيـة 

وبعد هذه الوحدة القومية والدينية التي يرست لبنـي . هبيئة كهنة وأحبار ومعلمني 
وارتدت  يةإرسائيل أرض كنعان ، مر اليهود بفرتة عصيبة تشتت فيها الوحدة القوم

فمن الناحية السياسية، انحلت عقدة القبائل ، وقد عـرب  دإرسائيل عن دين التوحي
ويف تلك األيام مل يكـن ) م17: سفر القضاة(ة عن ذلك ، فتقول التوراة اسفر القض

ملك يف إرسائيل ، كل واحد كان يعمل ما حيسن يف عينه، أما من الناحيـة الدينيـة، 
تقديم األبنـاء : الوثنية مثل الكنعانينيثري من معتقدات فقد زحفت إىل اليهودية الك

قرابني لآلهلة وامتهان الفحش املقدس، حيث كان العذارى ينـذرن أنفسـهن حـال 
له ومريديه، وعـادة البكـاء إلبلوغهن لآلهلة، وذلك بمامرسة البغاء مع زوار ذلك ا
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ونصـبوا متاثيـل آلـه له متوز واالحتفال باألعياد الوثنية مثل عيد اخلصـوبة، إلعىل ا
هيـوه،  -الواحد اإلله ، بل من اليهود من ارتد بالكلية عن عبادة )تريافيم(اخلصب 

هيـوه،  اإللـهومنهم من مجع يف عقيدته بـني الوثنيـة والتوحيـد ، فعبـد ) بعل اإلله(
بعـل، أهنـا آهلـًا للخصـب ومجـع  اإللهالقومي احلارس إلرسائيل، و اإللهباعتباره 

. انتهت إرسائيل إىل فوىض عامة شملت احلياة الدينية والسياسـيةالكروم، وهكذا 
وتقتلـون وتزنـون وحتلفـون كـذبًا،  أترسقون) 17-7:7سفر ارمز (تقول التوراة 

أما ترى ماذا يعملون يف مدن هيوذا ويف شوارع أورشليم األبناء .. وتبخرون للعجل
مللكـة السـموات  يوقـدون النـار ، والنسـاء يعجـن ليصـنعن كعكـاً  واآلباءحطبًا 

 .) عرشوت(
وييل عرص االستيطان والفوىض التي تلته، والذي ينتهي بيوشع عهد القضاة، 

 هـؤالءأمـا . م.الذي يشغل بوجه التقريب الربع األخري من القرن الثـاين عرشـ ق
، مجع شوفيط، فلم يكونوا يف الواقع زعـامء )شوفيطم(واسمهم يف العربانية , القضاة

نام رؤساء قبليني برزوا أزمان الشدائد لقيادة قومهم يف احلرب مع قوميني وحكام وإ
انتهـت  -آخر القضاة -وعىل عهد صموئيل شمشون اجلباراألقوام املجاورة منهم 

 اإلرسائيلينيالردة الدينية والزندقة ، فأعيدت عبادة هيوه ويف هذا العهد وقعت بني 
هبزيمـة . م.ق1050تهـت سـنة ، سكان البالد ، حـروب ان)1(واألقوام الفلسطينية

 .وتشتت قواهم اإلرسائيليني
                                                           

 الشـاطئستقروا عىل امتـداد أقوام بحرية عرفت بالقوة واستعامل احلديد ، وا: الفلسطينيون ) 1(
غـزة، واشـدود وعسـقالن ، والفلسـطينيون : يف سلسلة من املدن أصبحت أمهها وأعظمها 

 .نزحوا ابتدء من البحر واملناطق الشاملية، ومن الباحثني من يسوي بينهم وبني اهلكسوس
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وهكذا وبسبب هذه اهلزائم املتالحقة، وتقليدًا ملا كـان متوارثـًا عنـد األقـوام 
نظام امللكية، وكـان ذلـك بتعيـني أول ملـك  اإلرسائيليوناملجاورة فقد استحدث 

خ اليهـود الذي حيدد بداية تأري) م.ق 1020يف حدود سنة (    عليهم وهو شاؤول
كمجموعة هلا كيان سيايس فرتوى التوراة أن اليهـود طلبـوا مـن زعـيمهم الـديني 
صموئيل، وأن يعني هلـم ملكـًا لـيحكم ويقيضـ بيـنهم مثـل األقـوام والشـعوب 

، )اجعل لنا ملكًا يقيض لنـا كسـائر الشـعوب (، ) 5: 8: سفر صموئيل(األخرى 
تبدادهم، انصاع لطلبهم ، بعـد وبعد معارضته هلم، خوف تسلط هؤالء امللوك واس

سـفر (أن قيد سلطان امللك املعني يف دستور وضعه أما الرب هيـوه، تقـول التـوراة 
 السفر ووضـعه أمـام فكلم صموئيل بقضاء اململكة وكتبه يف) 25: 10: صموئيل

فكـان أطـول مـن كـل (اؤول قد عرف يف قومه بـالقوة والبطولـة شوكان . الرب 
ره اأرأيتم الـذي اختـ: مجيع الشعب  أمامفقال صموئيل . الشعب من كتفه فام فوق

 ).ليحيى امللك: الرب، أنه ليس مثله يف مجيع الشعب، فهتف كل الشعب وقالوا 
وتفيد أسفار التوراة ، أن شاؤول مل يكن كفؤًا لتحمل أعباء احلكم فأخفق يف  

الثالثة ،  أبناؤه ، قتلهمإنقاذ قومه من نفوذ الفلسطينيني، ويف معركة اشتبك فيها مع
وعلقـوا جسـمه وأودعـوا  رأسـهوجرح هو جرحًا خطريًا، وانتحر فقطع األعداء 

فلـام جـاء ) 10: 1: 31: سـفر صـموئيل(عشـرتوت  لإللـهدرعه وسالحه قربانًا 
وبنيه الثالثـة سـاقطني، فقطعـوا رأسـه  ولوا القتىل وجدوا شاؤديعلالفلسطينيون 

سطينيني يف كل جهة، ألجل التبشري يف بيت ونزعوا سالحه وأرسلوا إىل أرض الفل
أصنامهم ويف الشعب، ووضعوا سالحه يف بيت عشتاروت ، وسمروا جسده عـىل 

 .سور بيت شان
وخلف شاؤول يف احلكم داود، الذي وحد البالد واختذ أورشليم عاصمة له، 

 هيوه جاعًال عبادته الديانـة الرسـمية للمملكـة، وقصـة داود كـام اإللهوأقام معبد 
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ترسدها التوراة حتوي من قتل وسفك ودماء واغتياالت يأخذ بعضها برقاب بعض 
ثم خلفـه . بني مرسل منها بتأريخ، مما جيعله أشبه بتأريخ بعض رؤساء املتوحشني، 

الرمـز املقـدس  2ليسـتقر فيـه تـابوت العهـد القـديم 1سليامن، الذي بنـى اهليكـل
يوضع يف فسطاط كبري، وينقل من مكان  ني، وكان قبل بناء اهليكلللعربانيني األقدم

وكانت القرابني تقدم عادة لرب إرسائيل عدد من األماكن املرتفعة  )3(مرتفع إىل آخر
أما اآلن فقد أدخل التـابوت بـني الروائـع الذهبيـة املوجـودة يف حجـرة . املختلفة 

                                                           
ري البنـائني، ملـك صـور مشـاه) حـريام(املعبد ، بناء سليامن، بعد أن أقدم امللك  أواهليكل، ) 1(

ومجع األدوات الالزمة للبناء من خشب وخالفه، وكان املعبد السـليامين يتجـه رشقـًا ويبلـغ 
: طوله ثالثني مرتًا وعرضه عرشة أمتار وارتفاعه مخسة عرشًا مرتًا ، وهو ينقسـم إىل مكـانني 

ان ، ويف اجلهة الغربية يقوم قـدس األقـداس ، وكـ) هيكل(وآخر ) دبري( مكان يعرف باسم
: هذا يوجد التابوت، أنظـر  األقداسمكعبًا تبلغ مساحته نحو عرشة أمتار مكعبة ويف قدس 

التوراة سفر امللوك األول، اإلصحاح السادس، وما بعده وقد هدم اهليكل مـرات عديـدة يف 
، 168وانطيخـوس ابيفـانوس سـنة . م.598وسـنة 568التأريخ ، هدمه نبوخذ نرص سـنة 

 .م 70وطيطس سنة 
هـو صـندوق خشـبي طولـه ذراعـان ونصـف ذراع ، وعرضـه ذراع : بوت العهد القديم تا)2(

ونصف ذراع، وكذا ارتفاعه ، وتغطيه من الداخل واخلارج صفائح من الذهب النقي وحييط 
به الكيل من الذهب، وبه أربع حلقات من الذهب يف قوائمه األربع وعصوين مـن اخلشـب 

نبية ليحمل التابوت هبام، وتوضع يف التابوت الوصايا املغشى بالذهب تدخل يف احللقات اجلا
العرش املحفورة عىل لوحني حجريني ، يعرفان باسم لوحي الشهادة، اللوح الواحـد يشـتمل 

 ).26)25: اإلصحاح : صفر اخلروج (عىل مخس وصايا 

عـىل  هذا التقليد رسى إىل عرب اجلاهلية ، حيث كانت القبيلة تضع صنمها أو وثنها يف خيمة)3(
ناقة، وكانت تلتف من حول اخليمة ، خاصة يف شدة احلرب وعنفواهنـا وكـان شـيخ القبيلـة 

 .غالبًا حيلف بأالّ يستسلم حتى تسقط اخليمة
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داخلية من معبد كسيت جدرانه احلجرية بخشب األرز، ووضـع بـني متثـالني هلـام 
أجنحة، ومصنوعني من خشب الزيتون املذهب، وحتتم منذ هـذا العهـد أال تقـدم 

كـان لسـليامن سـبعامئة زوجـة  وتذكر التـوراة أنـه. القرابني عىل غري مذبح اهليكل
سفر (يف الوثنية، فتقول التوراة  وأوقعنهرسية، وأن بعض نسوته أملن قلبه  وثالثامئة

مائة من النساء السيدات ، وثالث مئة من وكانت له سبع ): (11:7: امللوك األول 
شيخوخة سليامن أن نساءه أملن قلـب وكان يف زمان  قلبهالرساري، فأمالت نساؤه 

ا لـرب آلـه، كقلـب داود أبيـه، فـذهب  كامًال مـع قلبهوراء آهلة أخرى ، ومل يكن 
والواقـع أن وصـف الكتـاب املقـدس . دونيني يالصـ هلـةآ سليامن وراء عشرتوت

ملكًا متقلبًا كغريه من امللوك، ال يفضل البتة  –كام يقول ويلز  –يصوره لنا لسليامن 
دينه ويمثل لنا شعبًا معتقدًا اخلرفات وذا عقليـة مبلبلـة  بأهدابأيا منهم يف متسكه 

 .ككل شعوب العامل  املحيط هبم
سفر (وطيشه  –كام تقول التوراة  –ترصفه  وءويف زمن ابن سليامن وخلفه، لس

رفضت عرش ) دبكم بالعقاربأؤبالسياط وأنا  أدبكمأيب ) (12:11: األول  امللوك
 سـيط مـن) يربعـام(قبائل االعرتاف به ملكًا، واختارت بدالً عنه رئـيس اجلمعيـة 

فتكونت من هـذه القبائـل العرشـ اململكـة الشـاملية التـي عرفـت باسـم ) افرايم(
) هيـوذا(البـاقيتني ومهـا  ، وكانت عاصمتها السامرة، وتألف من القبلتـنيإرسائيل

عام املمكلة اجلنوبية التي عرفـت باسـم مملكـة رحباللتني بقيتا عىل عهد ) بنيامني(و
 .هيوذا وعاصمتها أورشليم

وقد صحب انقسام اململكة ردة إرسائيل ثانية إىل عبادة األرباب من دون اهللا ، 
هيـوه ،  اآلهلة فظهرت حركة قوية جديدة يدعو أصحاهبا الناس إىل التمسك بعبادة

وأول هـؤالء ) األنبينـال(ونبذ الرشك والطقوس الوثنية ، وقد سـموا أنفسـهم بــ 
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بينه وبني  اإلرسائيليني، الذي اعرتض عىل عبادة البعل وتسوية إيليا، أليحا، األنبياء
هيوه يف العبادة وقد مات اليحا دون أن حيقـق مـا أراد، ثـم جـاء مـن بعـده تلميـذ 

إعادة القوم إىل العبادة الصحيحة، عن طريق ثـورة أثارهـا يف  الذي حاول) اليشع(
 اآلهلـةقرص امللك وانتهت بقتل امللك أحاب وزوجته إيزابيل وإىل مقتل مجيع كهنة 

قد غرت غرية  إيليا، فقال )وما بعده  -18: سفر امللوك األول (بعل، تقول التوراة 
ونقضـوا مـذابحك ، وقتلـوا قد تركوا عهـدك  إرسائيلللرب، آله اجلنود ألن بني 

بالسيف، فبقيت أنا وحدي، وهم يطلبون نفيسـ ليأخـذوها، وتـرى املـآثر  أنبياءك
صعد يف العاصفة إىل السامء ونفسه حية يف مركبة من نار وخيل من  إيلياالعربانية أن 

 ).سفر امللوك الثاين(نار 
يف  ويف هذه الفرتة قامت سلسلة حروب عسكرية وفـتن دينيـة، واختالفـات

، وقــد صـادف ذلــك ازدهــار قــوة اإلرسائيليــنيأوهنــت قـوة : الـرأي والعقيــدة 
األشوريني، فاندفعوا يف محالت رسيعة إىل فتح بالد الشام، ويف زمن رسجون ، سنة 

يــل وحــارصوا عاصــمتها الســامرة هــاجم األشــوريون، مملكــة إرسائ. م. ق722
 األشـوريةوهبـذه الرضـبة (وها وأجلوا زهرة رجال املمكلة إىل خارج البالد ودمر

وقد . الديني وحمور تأرخيها إرسائيلكة هيوذا مركز لانتهت مملكة الشامل فصارت مم
تعرضت هيوذا هي األخرى، بعـد قـرن وثلـث إىل هجـامت املرصـيني أوالً، ومـن 

م، .ق597سـنة  أورشـليمبعدهم لرضبات البـابليني حيـث حـارصوا عاصـمتها 
بالسالسل إىل بابل ، ثم ملا ثارت أورشـليم ثانيـة ، ونقل ) اقيميهيو(وأرسوا ملكها 

، عىل رأس محلة قوية وحارصها فاستسلمت بعـد حصـار قصـري نرصنبوخذوجاء 
من جنـده أرسى  7000األمد، وأخذ نبوخذ نرص ملك هيوذا وزوجته وموظفيه و 
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بعد ذلك بسـنني قليلـة  أورشليمثم ثارت  -، وهذا هو األرس البابيل األوللباب إىل
محلة قوية حارصت  وأرسلتحريض من مرص، غضب نبوخذ نرص غضبًا شديدًا وب

. 586سنة  أورشليموبعد حصار دام زهاء السنة ونصف السنة، سقطت  أورشليم
، فـذبح مقر قيادة امللك لبـابيل إىلوملا حاول ملكها التعس اهلرب قبض عليه وأخذ 

يـث أخـذ مـع األرسى، ت عيناه هو،وقيـد بالسالسـل حئأبناءه أمام عينيه، ثم فق
اىل بابل، أما املدن املهمة يف مملكة هيوذا، فقد خربت خرابًا تامًا،  50،000وعددهم 

وهذا هو األرس البابيل الثاين، وقد جرى بني اليهود والبابليني يف فرتة السـبي التـي 
دامت قرابة مخسني سنة، متازج عنرصي وفكـري عميـق، واحلقيقـة املجـردة التـي 

بابل مهجًا وعادوا  إىلهي أن اليهود ذهبوا ( التوراةصها من روايات يمكن استخال
دنني، وخرجوا مجهورًا خملطًا منقسـًام عـىل نفسـه، ال يـربطهم وعـي ذايت تممنها م

االعتـزال، جعلهـم ينـأون  إىلح وجنـووطني، وعادوا بروح وطنية قومية شديدة 
مل  إذ) يـنهم كافـةوليس هلم أدب مشـرتك معـروف ب ذهبوابجانبهم عمن عداهم، 

) كتابًا للقانون(عامًا أن اكتشف امللك يوشع كام يقال  بأربعني األرسقبل  إالحيدث 
) تالوهتم أي كتاب إىلناك أي إشارة يف السجل ها ذلك فليست د، وفيام عدبيف املع

وطنهم ومعهم القسم األكرب من مادة العهد القديم،وواضـح أن اليهـود  إىلفعادوا 
ن ملوكهم القتلة املتنازعني، وحجبوا عن السياسة، عاشـوا يف ذلـك م ختلصواوقد 

مـا لبـث يف  اجلو الباعث عىل النشاط الذهني يف العامل البابيل فان العقل اليهـودي،
 .األمام خطوة عظيمة إىلخطا أثناء مدة األرس، أن 

-م.ق539(وملا قىض الفرس االمخينيـون عـىل الكلـدانيني بزعامـة كـورش 
أوامرهم بالسامح ملن أرتد من اليهود العودة اىل كنعان، وسمع  رواأصد) م.ق538
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الفـاريس،  اإلجراءبناء أورشليم واهليكل وقد رحب اليهود هبذا  بإعادةكورش هلم 
سـفر (، أو املسيح املنتظر، تقول التـوراة اإلهلي باملخلصونعتوا كورش من أجله، 

لـذي أمسـكت بيمينـه هكذا يقول الرب ملسيحه لكورش ا) 28:44/1:45شعيا 
فردًا،  42360عزوا ونحميا، أن عدد الذين عادوا بلغ  أسفارتذكر ف الدوس أمامه

 .1وهذا العدد، مما ال يميل البحث املعارص اىل صحته
الرشـقية، خضـعت لـه  املاملكم، .ق333سنة  املقدوين اإلسكندروعندما فتح 

كان يرمـي  وإنامح عسكري جمرد فات اإلسكندركغريها من املناطق، ومل يكن  طنيفلس
فنهـا وفلسـفتها : أوجههـافتوحة بكـل ملمن محالته نرش الثقافة اهليلينية يف األرايض ا

 اإلغريقيـةويف الوقت الذي تأثرت فيه معظم شعوب البالد املفتوحة بالثقافة . وأدهبا
 عاشوا يف عزلة فكرية عنها، باعتبار أهنا ثقافـة وثنيـة تنـاقض يف - عامة –فان اليهود 

معهـم  اإلسـكندرروحها تعاليم التوراة، وما فيها من دعوة اىل التوحيد، وقد تسامح 
                                                           

أي بـذرة بابـل وهـو حفيـد جيهويـاكيم، ملـك (هاجر أحفاد هيود السبي بقيادة زورو بابل ) 1(
. اهليكل التـي سـلبها نبوخذنرصـ اىل فلسطني، ومعهم كنائز) اليهوي الذي سباه نبوخذنرص

وصار هو أول حاكم عىل فلسطني حيكمها باسم اإلمرباطوريـة الفارسـية فرشـع يعيـد بنـاء 
بقيادة عـزرا،  وأخرىاهليكل، وهناك بقية ثانية عادت بسامح من امللك الفاريس بقيادة نحميا 

الرشـيعة والسـري  وقد أتم عزرا بناء اهليكل وأخذ القسم والعهد من اليهود للمحافظـة عـىل
بموجبها، ويف هذه الفرتة اكتملت كتابة األسـفار اخلمسـة األسـس الثابتـة لألعيـاد املهمـة، 
وحددت أوقات الصوم، وظهرت طبقة املعلمني والكهنة واحلاخامـات، واملجـامع الدينيـة 

اليهوديـة يف هـذه الفـرتة  إىلوالرأي الراجح عند الباحثني أن عقيدة البعث األخروي رست 
العقيدة يف أسفار التـوراة  إىلقبل سفر دانيال  إشارةليس ثمة  إذتأثريات الديانة الزرادشتية، ب

فقد اختلف اليهود بشأهنا، فأمنـت هبـا فرقـة الفريسـيني وردهتـا فرقـة  أيضااألخرى، وهلذا 
 .الصوفيني كام سنرى
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وتطويرهـا كـام  وإنامئهـايف موافقتهم وترك هلم حرية التعبري عن معتقـداهتم الدينيـة 
يف  اإلسـكندرون، ومتتع اليهود بتسامح مماثل يف عهـد البطالسـة الـذين خلفـوا يشاء

ًا أن هيـود مرصـ اخلاضـعني للبطالسـة، تـأثروا تلقائيـ إالحكم املاملك التي فتحهـا، 
وقـام فـايلو االسـكندراين  اإلغريقيـةبشري بالثقافـة الفلسفة،وأخذت عىل نفسها التب
- الرتمجـة السـبعينية(ومجاعته برتمجة التوراة اىل اليونانية عرفت فـيام بعـد بــ ) م50(

د بعـض اليهـود، فـرتك عنـ أوجهـااثر الثقافة اليونانيـة بلغـت  أن إال، )السيتوجنت
التوراة وتركوا السبت وعادة اخلتانة، وظهر الشبان اليهود يف  بأحكامبعضهم االلتزام 
املقدس ينترش بـني اليهـود، ثـم  رراة يف ساحات األلعاب، وبدأ العهتقليد لليونان، ع

واإلكراه، حيث عملت فئـة مـن اليهـود املرتـدين، وعـىل  اإلجباراختذ األمر صورة 
سون الذي عينته السلطات احلاكمة حاخامًا أكرب، عىل فرض ثقافتهم عـىل رأسها جا

اليهود املحافظني املتشددين، وفرضه عقوبة املوت عـىل مـن يلتـزم السـبت واخلتـان 
الكتب املقدسة وصار امتلكها جريمة كربى، وحـول املعبـد  وأحرقتوحيرم اخلنزير 

، حيث صـار حلـم اخلنزيـر غريقيةاإل اآلهلةزوس رأس  لإللهمعبد وثني  إىلواهليكل 
وعىل كل حال، فـإن هـذه الفـرتة شـهدت . يف حتقري اليهود إمعانايقدم عىل مذبحة، 

هـذه  وإزاءريخ، امحالت واضطهاد وعنت وقسوة قلام شهد اليهود نظـريًا هلـا يف التـ
اشـرتكت فيهـا ) ميتـاس(احلالة، قامت ثورة فكرية وسياسية عرفت باسـم زعيمهـا 

هودية بدوافع دينية ورغبة يف احلفاظ عىل التقاليد املوروثة، وقد انتظمت اجلامعات الي
صـغرية انترشـت يف الـبالد وصـارت ) عصـابات(هذه اجلامعات الثورية يف صورة 

اجليش محلـة تأديبيـة ضـارية  فجهز. تعمل جاهدة من اجل القضاء عىل البدع الوثنية
 - الـدفاع عـن الـنفس أوة ضدهم، واختارت هلم يوم السبت، حيث ال جتوز احلركـ

اجلهات اليهودية فتوى صارت  أصدرتفانتهت احلركة من غري مقاومة، ومن حينها 
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عىل اليهودي املضطهد املكـره الـدفاع عـن نفسـه،  أوجبت - من التقاليد املعرتف هبا
وبعد موت زعـيم احلركـة وفشـلها، تـرأس حركـة . حتى وان كان اليوم يوم السبت

وباسـمه عرفـت ) الفـأس احلديـدي(ة، خصوصًا هيودا املكايب اخلمس أبناءهاملقاومة 
املقاومـة، مـن حـرب  أسـلوباحلركة املكابية، وقد احدث بعـض قـادهتم ثـورة يف 

 وإنقـاذاهلجامت الليلية املباغتـة والرسـيعة، اسـتطاع هبـا حتريـر األرض  إىل اخلنادق
اليـوم الـذي م، وهـو .ق165سنة / نوفمرب/ 25القدس واستعادة املعبد، وذلك يف 

) - اإلهـداء- اخلانوكـة(م بــ هالشموع يف عيد معروف عنـد بإشعالحيتفل به اليهود 
، ثم عقد اليهود بعد ذلك، بينهم وبني السلطات الرومانية احلاكمـة، أيام ثامنيةومدته 

 .منحوا بموجبه حرية العبادة تبعًا لتقاليدهم الدينية
مجـاعتني، األوىل،  إىل همأنفسـانقسـم اليهـود عـىل  -وبظهور السيد املسـيح

عارضـته وبقيـت عـىل  وأخـرىهيودية مسيحية، أيدت املسيح ونارصت دعوتـه، 
مـن  إالاألمر عن بقية اليهود،  بأداءعة املؤيدة ال ختتلف وكانت اجلام. رشعة التوراة

اعتقادها بأن عيسى، هو املسيح املنتظر، وفـيام عـدا ذلـك التزمـت بتقاليـد الـدين 
يـؤدون الصـلوات يف بيـت التـوراة، ويـزورون  أفرادها، فكان وأحكامهاليهودي 

، ثم ملا تطـورت العقيـدة املسـيحية يةائر الدينية اليهودعاهليكل ويعظمون مجلة الش
بالتثليث،  أهلهله مالحمه املميزة اخلاصة، يقول  صارت دينا جديداودخلها التثليث 

األوىل للمسـيحية جتاذبـت ويف القـرون . املسـيح أتبـاعأي ) املسيحيني(وعرفوا بـ 
م، 70اليهود املقيمني يف فلسطني حظوظ متباينة من التسامح واالضطهاد حتى سنة 

وحـرق  أورشـليمبتدمري ) تيتوس(حيث ثار اليهود عىل السلطات الرومانية، فقام 
 عـىل حمله، وقتل اليهود يف مذبحة عامـة تفرقـوا) جوبيرت( لإللهاهليكل وبناء معبد 
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والتجأ (Diaspora)د، وبدأت فرتة الضياع احلقيقية لليهود يف املهجر عن البال أثرها
من نجا منهم اىل شاميل جزيرة العرب، حيث سكنوا الواحات الغربية يف فدك وتيامء 

ثم استمر اليهود يف ثوراهتم ضد الرومان مرات عديدة عـىل عهـد . ويثرب وغريها
وقـد قتـل األخـري مـنهم  ،)م130سنة (ادريان هوعىل عهد ) م106سنة(تراجان 

ثم ملا صارت املسيحية الدين الرسمي للدولة . روما إىل اآلخريناخللق الكثري وسبا 
م، صـارت القـدس، العاصـمة 313قسطنطني سـنة  اإلمرباطورالرومانية يف عهد 

الدينية للمسيحية، وجعل يوم األحد، بدل السبت يوم عطلة وراحة، صار التهـود 
 وأغلقـتاسـية يسـتحق صـاحبها العنـت واالضـطهاد، بدعة دينية، وجريمـة سي

الدينية، وبلغت احلياة العامة لليهود حدا ال يطـاق، وعـىل مـدى القـرون  املدارس
الوسطى أظهر املسيحيون عداءًا مفعًام بكل صور العنت واالضطهاد لليهود، حتى 

الكيتو يف مناطق خمصوصة ال جيوز هلم جتاوزها عرفت بـ أوربااجربوا عىل احلياة يف 
 ).أي املناطق الفقرية(

الفـرس الساسـانيني االضـطهاد  أيـديويف العراق، أيضًا حل بـاليهود عـىل 
الـذي أصـدر ) م438(والقسوة، وذلك خالل عهد امللك الفاريس يزدجرد الثاين 

العقوبات بيهـود بابـل،  بإنزال -حتت تأثري الكهنة املجوس من عبدة النار -أوامره
 أغلـقحيـث ) فـريوز(زمـن ابنـه  أوجهـاهاد الـديني وقد بلغت محـالت االضـط

أن ذلك مل يستمر طـويًال، حيـث عـادة  إال) مزدك(من  بتحريضمعاهدهم الدينية 
 .طبيعتها بعد موت مزدك إىلاحلياة 

، عاد لليهود أمنهم وحريتهم، وأخـذ اليهـود يقبلـون عـىل اإلسالموبظهور 
ال اليهودية يف النمـو والتطـور طويلة واستمر ح افلسطني بعد أن حرموا منها قرون
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واملسلمني وهكذا ارتفع شأن اليهودية وعال حيث ساد حكم  اإلسالمبفضل سامح 
مرصـ وفلسـطني، حيـث كـان احلكـم  وقد بلغ التسـامح أوج صـوره يف اإلسالم

ال يكتفي بتنظيم الشؤون الدنيوية لليهود فحسب، بل كـان  اإلسالمالبيزنطي قبل 
 اإلسالمية لسأما األند.شؤوهنم الدينية اخلالصة كام رأينا احلكام يتدخلون حتى يف

قتـل  ل احلـال بـاليهود مـنقـحيث حل العرب املسلمون حمل املسيحيني، فقـد انت
وترشيد وظلم وحرمان، اىل رخاء وطمأنينة مل ير اليهود مثلها قـط، بلغـت الثقافـة 

ن قبـل، واسـتمر اليهودية يف ظل العرب هناك درجة من النضج والتألق مل تعرفه م
اضطر املسيحيون هيودهـا فنوال حتى أخرج العرب من األندلس احلال عىل هذا امل

عىل اعتناق املسيحية، وسامتهم حماكم التفتيش شتى أنواع العذاب من حرق وقتـل 
 .وتعذيب ومطاردة، بل تدنت منزلة اليهودي حتى صار يباع كالعبيد

فكرية بني اليهود، استطاعت بام  حركة أوروباويف العصور احلديثة، قامت يف 
عـىل االعـرتاف  1791هلا من قوة ونفوذ، أن حتمل رجـال الثـورة الفرنسـية سـنة 

لليهود بحق املواطنة الكاملة، اجتامعيًا وسياسـيًا وعقائـديًا، ومـنح نـابليون نفـس 
 .احلقوق واالمتيازات ليهود ايطاليا وغرب أملانيا

تقاذفها األمواج العاتيـة عـرب التـاريخ وهكذا ظلت اليهودية يف مهب الريح ت
: حمافظـة: وظلت رصيعة حركة فكرية قامت فيهـا شـقتها اىل فئتـني متخاصـمتني

وجـاءت  -ذة مندلسونيتزعمها تالم: ئيل هريش، ومتحررةبزعامة سمسون روفا
، فاختـذت مـن اجلامعـة  الصـهيونيةاحلركـة  -يف أواخر القرن التاسع عرش -أخريا

ن خالهلا وبمعاونة االستعامر العـاملي، حلمهـا يف إنشـاء مـوطن مطية حتقق هبا وم
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قومي لليهود يف فلسطني عىل حساب العرب واملسلمني، ونجحت يف حتقيق حلمها 
 .اخلبيث

 
v موسى u : ولد يف مرص أيام فرعوهنـا رمسـيس إرسائيلرجل من بني ،

أن ألقته تريب يف قرص هذا الفرعون بعد  م وقد.ق 124-1301الثاين عىل األرجح 
عندما خافت عليه من فرعون، الذي كان يقتل أبناء بنـي  تأمه يف النهر داخل تابو

مدين حيـث عمـل راعيـًا لـدى  إىلوملا شب قتل مرصيًا مما دفعه للهرب . إرسائيل
 .الذي زوجه إحدى ابنتيه uشيخ صالح هناك قيل أنه شعيب 

v  أوحـى اهللا إليـه يف سـيناء بالرسـالة، وأمـره أن مرصـ  إىليف طريق عودته
، فأعرض عنهام إرسائيلفرعون لدعوته وخلالص بني  إىليذهب هو وأخوه هارون 

 1213وقد كان ذلـك سـنة  إرسائيلفرعون وناصبهم العداء، فخرج موسى ببني 
م يف عهد فرعوهنا منفتاح الذي خلـف أبـاه رمسـيس الثـاين، وحلـق هبـم هـذا .ق

 .موسى وقومه ونجان اهللا أغرقه يف اليوم، الفرعون، لك
v  يف صحراء سيناء صعد موسى اجلبل ليكلم ربه وليستلم األلواح، لكنه ملا

عاد وجد غالب قومه قد عكفوا عىل عجل من ذهب صنعه هلم السامري فزجرهم 
®  ¯  °  ±     M: موسى، وملا أمرهم بدخول فلسطني امتنعوا عليه وقالوا له

 ¶  µ  ´  ³  ²   ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸L. 
#  $    M: قالوا ملوسى فلام حاورهم رجال من بني جلدهتم يف ذلك) 22:املائدة(

  2  1  0   /  .  -  ,   +  *)  (  '  &  %L 

  التأسيس وأبرز الشخصيات
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M  ;:  9   8  7  6  5   4  3 : ، هنا دعا موسى عىل قومه)24: املائدة(
  A  @    ?  >  =  <L )عليهم اهللا  بفغض). 25:املائدة
ب أمحر يت خالهلا موسى ودفن يف كثوتركهم يتيهون يف الصحراء أربعني سنة ما

 .دون أن يدخل فلسطني

v  مات كذلك أخوه هارون ودفن يف جبل هور، ويذكر املؤرخون أن الـذين
 .كانوا مع موسى ماتوا كلهم يف التيه، باستثناء اثنني كان يوشع أحدمها

v سـىمو دتوىل القيادة بع: يوشع بن نونu عـن  إرسائيـل، ودخـل ببنـي
 .م.ق1130أرحيا، وقد مات يوشع سند  إىلطريق رشقي األردن 

v  ًالـذين كـان حيكمهـمتم تقسيم األرض املفتوحة بني اإلثني عرش سـبطا ، 
، وقد ظهرت فيهم خالل ذلك قاضية اسمها دبورة، واستمر هـذا اة من الكهنةضق

 .سب تقدير املؤرخنيالعهد العشائري البدائي حوايل قرن من الزمان ح

v  صار ملكًا عليهم وهو الـذي  :صار شاؤولآخر القضاة صموئيل يف زمن
يسميه القرآن طالوت، وهو الذي قادهم يف معارك ضارية ضد من حـوهلم، وكـان 

ينيني نوده، ويف إحدى املعارك تغلب داود عىل جـالوت قائـد الفلسـطجل قائداداود 
أصبح امللك الثاين فيهم، وقد بقي امللك يف  uالقائد داود  ومن هنا برز داود النبي

عاصمة ملكه مشيدًا اهليكل املقـدس، ) القدس(أوالده وراثيًا، واختذ من أورشليم 
 .ناقًال إليه التابوت، ةقد دام حكمه أربعني سنة

v  خلف أباه، وقد عال نجمه حتى أنـه صـهر  :السالمسليامن بن داود عليهام
، لكن مكله انكمـش بعـد مماتـه مقترصـًا عـىل فرعون مرص شيشنق ودانت له سبأ

 .غرب األردن
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v م إال أنه مل حيظ بمبايعة األسـباط، .ق935الذي صار ملكًا سند  :رحبعام
 :فامل عنه بنو إرسائيل إىل أخيه يربعام، مما أدى إىل انقسام اململكة اىل قسمني

 .شاملية اسمها إرسائيل وعاصمتها شكيم -

 .أورشليممتها جنوبية اسمها هيوذا وعاص -

ملكًا، واتصل امللك يف ذرية سليامن يف مملكة  19حكم يف كل من اململكتني  -
 .هيوذا فيام تنقل يف عدد من األرس يف مملكة إرسائيل

v وهـو أقـدم أنبيـاء العهـد . م.ق 750ظهر حوايل سنة (*)  نبي: عاموس
-783اين القديم الـذين وردت أقـواهلم إلينـا مكتوبـة إذ عـاش أيـام يربعـام الثـ

 .م.ق743

v  حتت قبضة اآلشوريني يف عهد . م.ق721وقع اليهود اإلرسائيليون يف سنة
امللك رسجون الثاين ملك آشور فزالوا من التاريخ، وسـقطت مملكـة هيـوذا حتـت 

أورشـليم واملعبـد ) بختنرصـ(م، وقد دمر نبوخذ نرص .ق586قبضة البابليني سنة 
 .األول بابل وهذا هو التدمري إىلوسبى اليهود 

v م وقد كان من مستشاري امللك حزقيـال .عاش يف القرن الثامن ق :أشعيا
 .م.ق668-729ملك هيوذا 

v م ندد بأخطاء قومه، وتنبأ بسقوط أورشليم، ونادى .ق580-650 :أرميا
 .باخلضوع مللوك بابل مما جعل اليهود يضطهدونه ويعتدون عليه
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v بالبعـث واحلسـاب  ظهر يف القـرن السـادس قبـل املـيالد، قـال :حزقيال
الذي سيجيء من نسل داود ليصبح ملكًا عىل اليهـود، وقـد عـارص (*) وباملسيح 

 .بابل بعد استسالم أورشليم إىلفرتة سقوط مملكة هيوذاـ أبعد 

v الرؤى واذ كان مشتهرًا باملنامات  اإلرسائييلأعلن مستقبل الشعب  :دانيال
 .الرمزية، وقد وعد شعبه باخلالص عىل يد املسيح

v  م احتل قورش ملك الفرس بالد بابل وقد سمح هلم قورش .ق538سنة
 .بالعودة اىل فلسطني، ولكن مل يرجع منهم إال القليل

v  م آل احلكم يف فلسطني اىل اإلسكندر األكرب ومن بعده إىل .ق 320يف سنة
 .البطاملة

v  م بنى هريودس هيكل سليامن من جديد، وقد ظـل اهليكـل .ق20يف سنة
تيطس املدينـة وأحـرق اهليكـل، وهـذا هـو  اإلمرباطورحيث دمر  م70حتى سنة 

م ليزيل معامل املدينـة متامـًا ويـتخلص 135وقد جاء اوريانوس سنة . التدمري الثاين
مكان اهليكـل ) اسمه جوبيتار(من اليهود بقتلهم وترشيدهم، وقد بنى هيكًال وثنيًا 

 اإلمرباطـوريف عهـد املقدس، وقد استمر اهليكـل الـوثني حتـى دمـره النصـارى 
 .قسطنطني

v  قد اشـرتط ن فلسطني وأجلوا عنها الرومان، وم فتح املسلمو636يف سنة
 .عليهم صفرونيوس بطريرك النصارى أن ال يسكن املدينة أحد من اليهود

v  لبنـاء الصهيونية م بدأت احلركة اجلديدة لليهود حتت اسم1897يف سنة ،
 ). ث الصهيونيةيراجع بح(عىل أرض فلسطني  إرسائيلدولة 
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أطلق اسم العهد القديم  يف العصور املسيحية عىل تلك األسفار التي اعتمدها 

ذلـك للتفرقـة بينهـا وبـني العهـد اجلديـد إنجيـل اليهود كمصـدر مقـدس هلـم و
 .)1(يقدسون كال العهدين فالعهد القديم ليس ملغيًا عندهم واملسيحيون. املسيحيني

مقدسـة أي مـوحى هبـا إىل األنبيـاء  األسـفار أسـفاروزعم اليهود بأن هـذه 
د التي حتتوي عىل األسفار اخلمسة أو أهنا كتبت عـن طريـق اإلهلـام بعـ )2(كالتوراة
 .)3(األنبياء

ويراد بكلمة العهد يف هاتني التسميتني ما يرادف امليثاق ومعنى ذلك إن كـال 
العهدين متثل ميثاقًا أخذه اهللا عىل الناس ليؤمنوا به ويعملوا به، وأخذ هـذا املعنـى 

وأخذ موسى الدم ورشه عىل الشعب (وفيه  "8/ 24"من سفر اخلروج يف التوراة 
 .)4(الذي قطعه الرب معكم عىل مجيع هذه األقوالهو ذا دم العهد : وقال

                                                           
 .190مقارنة األديان لألستاذ الدكتور سعدون الساموك )1(
أورشـليم  ) بختنرصـ(ي أنزهلا اهللا عىل سيدنا موسى فقدت بعد ختريب نبوخذ نرص التوراة الت)2(

أما التوراة التي بني أيـدهيم فهـي حمرفـة كتبهـا . م.ق586واملعبد وسبى اليهود إىل بابل سنة 
وكان جملس السنهدرين . جمموعة رجال السنهدرين بعد السبي البابيل يف ظل احلكم الفاريس

ين عضوا بينهم عزرا ونمحيا ودانيال وحجازي وغريهم وقيل إن عزرا مؤلفًا من مئة وعرش
 .190هو الذي كتب األسفار مقارنة األديان للدكتور سعدون الساموك 

 .7أمحد خمتار رمزي  األستاذعقائد أهل الكتاب دراسة يف نصوص العهدين ، )3(
 .330عبد الرمحن قدح حممود بن . األسفار املقدسة عند اليهود وأثرها يف انحرافهم، د)4(

  العهد القديم
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ومما جيدر التنبيه إليه أن اليهود قد وضعوا مصطلحات خاصة لكتبهم ليسهل 
 .الرجوع إليها ومن تلك املصطلحات

 : السفر
: وله عنـوان أو مسـمى، فيقـال مـثالً  أسفارويعني الكتاب أو الباب، ومجعه 

 .سفر التكوين سفر اخلروج ونحوه
 -:حاإلصحا

ويعني الفصل حيث إن السفر يشتمل عىل عدة إصحاحات، ولكل إصـحاح 
 ).صح(اإلصحاح األول، اإلصحاح الثاين وهكذا، وقد يرمز له : رقم، فيقال مثًال 

 :الفقرة
وتعني العبارة أو الـنص فاإلصـحاح الواحـد حيتـوي عـىل عـدة فقـرات أو 

 .نصوص مرقمة
 .، مثالً كام ختترص تلك املصطلحات يف رموز معينة 

، ومعناه سفر التكـوين اإلصـحاح السـابع مـن الفقـرة )35- 7/21/تك(
 .1احلادية والعرشين إىل الفقرة اخلامسة والثالثني 

عبارة عن جمموعة األسفار التي مجعها رجـال املجمـع كام قلنا والعهد القديم 
مـن  الذي تأسس عقب العودة من السبي البابيل، وكان مؤلفاً ) السنهدرين(األكرب 

مائة وعرشين عضوًا ينظرون يف شؤون الشعب، فوضعوا الصلوات اليومية املتبعـة 
                                                           

 .31املصدر السابق )1(
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حجازي  –دانيال  –زورو بابل  -نحميا -عزرا -إىل اليوم تقريبًا، وكان يتكون من 
 .مردخاي وغريهم -مالكي –زكريا  –

وقد مجع هذا الكتاب منذ عهد عزرا الكاتب، ويعـرف باألربعـة والعرشـين 
قيقة فإن جمموع أسفاره تسعة وثالثني غري أهنم حيسبون كل سفر مزدوج سفرًا واحل

، واألحـابر األول والثـاين، يناألول والثاين، والسلوك األول والثـا. مثل صموئيل
عرشـ سـفرًا واحـدًا ، فيكـون  أالثنـيامللـوك  وأسفارسفرًا واحدًا وعزرا نمحميا 

 .إصحاحاً  929جمموعها أربعة وعرشين سفرًا ، وجمموع إصحاحاهتا 
 : فمأخوذ من أول حرف من أحـرف األقسـام الثالثـة األوىل) تناخ(أما لفظ 

 .األنبياء ، التوراة
 

 
 

وقـد ). تـورا(من العهد القـديم ويعـرف يف العربانيـة بــ  القسم األولوهو 
م من قال إنه علـم اخـرتع ووسـع اختلف الباحثون العرب يف أصل معناها، فمنه

، هـذا مـا قالـه الشـافعي رمحـه اهللا ) /ع(ليدل عىل الوحي الذي نزل عـىل موسـى
إذا : الزند، يرى وريـا -الورى ، من ورى: ومنهم من قال أهنا مشتقة، أصلها من (

إنا أنزلنا التوراة فيهـا : ( ونور، ومنه قوله تعاىل ءضيا: التوراة  أنخرجت ناره يريد 
 .ونور وينسب هذا الرأي إىل الفراء هدى

  الكتب والصحف
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أو ) الرشـيعة(التوراة اسم عرباين، معناه ) 4/749(قال القاسمي يف تفسريه 
أي اخلرب احلسن هذا هو الصـواب، كـام نـص عليـه ) البرشى(لفظة يونانية معناها 

وقد حاول بعـض األدبـاء تطبيقهـا عـىل أوزان لغـة . علامء الكتابيني يف مصنفاهتم 
/ 7(قـال الزخمرشـي يف الكشـاف  . تقاقهام منها وهو خبط بغـري علـمالعرب واش

 .باشتقاقهام غري مفيد ، واالشتغالأعجميانالتوراة واإلنجيل اسامن ) 170
، أمـا يف ) البنتـاتوخ(ومصطلح التوراة يف العربية يضم األسفار اخلمسة فقط 

وأسـفار ) 2(سـةاألسفار اخلم) 1(العربية فاملصطلح يوازي العهد القديم كله أي 
 .الكتب والصحف ) 3(األنبياء 

 :أما األسفار اخلمسة فهي 

 :سفر التكوين أو اخلليقة - أ
وفيه ذكر خلق العـامل، وقصـة العـامل، وقصـة آدم وحـواء وأوالدمهـا ونـوح 

اسحق وابنه ويعقوب وعيصو ثـم قصـة : وأبناؤه  uوالطوفان ثم قصة ابراهيم 
) مرصـايم(وهجرة العربانيني إىل مرص  وأمه هاجر، إسامعيليوسف، وأشارت إىل 

 .بسبب القحط العظيم الذي أصاهبم 
ويسمى سفر اخللق أيضًا ويقع يف مخسني إصحاحًا يقـص تـاريخ العـامل مـن 
تكوين السموات واألرض إىل استقرار أوالد يعقوب يف أرض مرص وفيه تفصـيل 
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وإسـحاق قصة آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام بن نوح وخاصـة إبـراهيم 
 .)1(واألسباطويعقوب ويوسف 

ويقع يف أربعني إصحاحًا ويعرض هذا السفر تاريخ بنـي  :سفر اخلروج -ب
ودعوته فرعون إىل توحيـد اهللا وخروجـه مـع  uإرسائيل يف مرص وقصة موسى 

بني إرسائيل من مرص إىل سيناء ورحلة التيه التي قضوها أربعني عامًا املشار إليه يف 
 .)2(وفيه الوصايا العرش وطائفة من األحكام والترشيعاتالقرآن الكريم 

ويقع يف سبعة وعرشين إصحاحًا وقد شغل معظـم هـذا  :سفر الالويني -ـج
السفر بشؤون العبادات وخاصة ما تعلـق باألضـحية والقـرابني واملحرمـات مـن 

 uتوليفي أحـد أبنـاء يعقـوب أو ي واحليوانات والطيور، والاليون هم نسل ال
ني عـىل شـؤون املـذابح والقـرابني والقـوام سدنة اهليكل واملرشـفون عـىل وكانوا

الرشيعة اليهودية ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذي شغل معظمه بام يرشـفون 
 .)3(عليه من عبادات ومعامالت

ويقــع يف ســبعة وثالثــني إصــحاحًا يتعلــق معظمــه بالعــد  :ســفر العــدد -د
يوشهم وكثري مما يمكن إحصاؤه من شؤوهنم واإلحصاء عن قبائل بني إرسائيل وج

 .)4(ويتخلل ذلك بعض األحكام وبيان واجبات الكهنة والالويني وامتيازاهتم 

                                                           
 .8، عقائد أهل الكتاب 333األسفار املقدسة )1(
 .333األسفار املقدسة )2(
 .91حممد أمحد اخلطيب . مقارنة األديان د)3(
 .334األسفار املقدسة )4(
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ويقع يف أربع وثالثني إصحاحًا ويسمى سفر اإلشرتاع أو  -:سفر التثنية  -هـ
ت تثنية الرشيعة ألنه أعيد فيه ذكر الوصايا العرش مرة ثانية وفيه األحكام والترشيعا

 .)1(ودفنه وبه تنتهي التوراة uاملتنوعة وينتهي هذا السفر بوفاة موسى 
 

 
 -::ويتألف من واحد وعرشين سفرًا وهي تنقسم إىل قسمني

وتبحث أسـفارهم يف تـاريخ أتبـاع موسـى  -):املتقدمني (األنبياء األول   -  أ
u خللـه بعـض الوصـايا واألحكـام بعد وفاته إىل خراب اهليكل وأورشليم ويت

والترشيعات وهذه األسفار هي يوشع، القضاة، صموئيل األول والثـاين ،وامللـوك 
 .)2(األول والثاين

عددها مخسة عرش سفرًا وتتضمن تاريخ بني  -:أسفار األنبياء اآلخرين -:ب
 إرسائيل أثناء فرتة السبي البابيل ثم عودة بعضهم إىل فلسطني حتت احلكم الفـاريس

 .)3(ات واألحكاموءثم إعادة بناء هيكل سليامن مرة ثانية وفيها بعض النب
 

وهي جمموعة أسفار يغلـب عليهـا الطـابع األديب  سفراَ تتألف من أثني عرش 
شعرًا أو نثرًا وبعضها يتضمن تراثًا من القصص واحلكم واملواعظ واألدعية وفيهـا 

مزمـور ، أمثـال ) 150(االستقرار بفلسطني مثل مـزامري داود  متجيد بطوالهتم يف
                                                           

 .334املصدر السابق )1( 
 .192سعدون الساموك .د: مقارنة األديان ) 2(

 .334سة األسفار املقد)3(
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) 8(إصــحاح ، نشــيد األناشــيد ) 42(إصــحاح ســفر أيــوب فيــه ) 31(ســليامن 
 .)1(إصحاحات ، سفر أخبار األيام األول والثاين، وهكذا 

 )األبوكريفـا(ى بــ أن لليهود أسفار مقدسة أخرى تسم ومما جتدر اإلشارة به
نونية أو اخلفية التي مل تقبل عندما تقـرر تسـجيل أسـفار العهـد أي الكتب غري القا

القديم يف وضعها الذي ذكرناه وال يمكن أن يقـف عليـه عـوام النـاس ويسـميها 
ولكـن بـأي سـلطة وبنـاء عـىل أي ) الكتابات اخلارجة(بعض الباحثني من اليهود 

أشار  وهذا نوع من التحريف والتزييف الذي )2(مقياس أخرجت هذه النصوص؟؟
S 8 7  7   6  5   4  3  2  1  0  :إليه القرآن الكريم ، قال تعاىل 

   G    F   E    D  C  B  A@  ?  >  =  <   ;:  9  8
   Q  P  O  N  M  LK  J  IHR )3(. 

 :أنظار العلامء يف حمتوى العهد القديم
نو عـىل لقد استغرق مجع وتدوين حمتويات العهد القديم فرتة زمنية طويلة  تر

م، ويرى علـامء اليهـود أن مـا نـزل عـىل .ق100إىل . م.ق1200األلف سنة، من 
موسى واألنبياء من بعده، قد نقل شفاها بالتواتر حتى متكن رجل املجمـع األكـرب 
الذي تألف بعد العودة من السبي البابيل من تدوينه وتنظيمه عىل صـورته احلاليـة، 

 موسى واألنبياء مـن بعـده، إال أن النزعـة ومن ثم فهم يرون بأن الكتاب يعود إىل

                                                           
 .335األسفار املقدسة  ) 1( 

 .335املصدر السابق )2(

 91/سورة األنعام )3(
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القائمة عىل النقد والتجريح، كـادت أن تنتهـي يف  التارخييالعلمية وطريقة البحث 
إال . القرن التاسع عرش إىل اإلنكار التام لصحة ما ورد يف التوراة منسوبة إىل موسى

ر عـىل جمموعـة التي أجريت يف فلسطني، والتي انتهت بالعثو االثاريةأن التنقيبات 
قد دعت العلـامء ) البحر امليت خمطوطات(من املخطوطات التي عرفت فيام بعد بـ 

 .التارخييةحول سند بعض رواياته  أثارهاإىل تعديل بعض من الشكوك التي 
 -:فيمكن أمجال رأهيم فيه فيام ييل -وحديثا قديام –أما علامؤنا 

بدلة مغرية، ليست يف التوراة التي كلها أو أكثرها م -أي التوراة –قال قوم أهنا  .1
وتعرض هؤالء لتناقضها وتكذيب بعضها لـبعض،  -ع–أنزهلا اهللا عىل موسى 

 ).الفصل(وممن ذهب إىل هذا الرأي ابن حزم األندليس ، يف كتابه 
مثل اإلمام البخاري  –وذهبت طائفة أخرى من أئمة احلديث والفقه والكالم  .2

 .ىل أن التبديل وقع يف التأويل ال يف التنزيل، والرازي يف تفسريه، إصحيحةيف 

وذهبت طائفة منهم ابن تيمية احلراين، إىل أنه قد زيد فيها وغري اللفظ ، ولكنها  .3
أكثرها باق عىل ما أنزل عليه، والتبديل يف يسري منهـا جـدًا يقـول اهلاشـمي يف 

هـذه الكتـب وأوامرهـا ونواهيهـا هـي أقـل  رشائـع) : 6/2085(تفسريها 
 .التحريف يف القصص واألخبار والعقائد وما ماثلها وأكثر. مها وحتريفاً أقسا

/ 3(تفسري املنـار إذ يقول ح عندنـا ونرجحه، ما ذكره صاحب والـذي يصـ 
والتوراة يف عرف القرآن ، هي ما أنزله اهللا تعاىل من الـوحي عـىل موسـى ) : 156

وقد بني اهللا تعـاىل أن قومـه مل  عليه الصالة والسالم ليبلغه قومه لعلهم هيتدون به ،
، كـام )ممـا ذكـروا بـه اً ونسوا خطـ) : (5/13(حيفظوه كله، إذ قال يف سورة املائدة 
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، وذلك فيام حفظوه واعتقدوه، )حرفوا الكلم عن مواضعه(أخرب يف آيات أخر أهنم 
فهي كوثيقة تارخيية يتطرق إليها أكثر من شك، ففيه التحريف وفيه الزيادة واحلشو، 
وهي كوثيقة دينية، مليئة باملخازي التي ال تتصور عقًال صدوره عن جهـة السـامء، 
واهتامات باملجون واخلالعة والردة لألنبياء مما يسمو عنها مقام النبوة ومرد كل هذا 

 .الفرتة الطويلة التي استغرقت قرابة ألف عام والتي مجعت ورتبت فيها التوراة
 

 
ب القدماء أمهية كبرية لرشيعة اليهود الشفوية والتـي يطلـق مل يعر املؤرخون العر

حتـى ) التوراة(رغم أهنا توضح عقيدهتم أكثر من كتاهبم املقدس ) التلمود(عليها اسم 
أن قسًام كبريًا من فالسفتهم وحكامئهم يعترب الرشيعة الشفوية أكثـر أمهيـة مـن التـوراة 

والتلمـود كلمـة مشـتقة مـن . يهودي بدون معرفة أحكام التلمودنفسها، إذ ال أمهية لل
 .)العربية(وهي شبيهة بكلمة تلميذ ) دراسة(العربية التي تعني ) لوميد(كلمة 

د وتعني تعلـيم أو لوميكلمة عربية مستخرجة من كلمة  -:والتلمود يف اللغة 
 .)1(تعاليم

  -:ويف االصطالح 
س التلمود كتـاب تعلـيم ديانـة وآداب يقول املؤرخ اليهودي شاهني ماكريو

 . )2(بسط كل معارف اليهود وتعاليمهمتفرس وتي تد الاليهود  أو كتاب العقائ
                                                           

 .351االسفار املقدسة ) 1(

 .351شاهني ماكريوس نقًال من كتاب األسفار املقدسة . 111تاريخ اإلرسائليني ) 2(

  )التلمود(ة الشفوية الشريع
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فالتلمود ليس وحيًا من اهللا تعاىل بل هي أقوال مكتوبة كالعهد القديم من قبل 
دونـت ومجعـت يف القـرن الثـاين  قهـاء املنتمـني إىل فرقـة الفريسـينياألحبار والف

 .)1(يامليالد
 : أقسام التلمود

وتعــريفهام ) اجلــامرا(و ) املشــنا(ينقســم التلمــود إىل قســمني رئيســيني مهــا 
 -:كاآليت

 ) :املشنة( ااملشن: أوالً 
ومعناه الرشيعة املكررة، وهو بمثابـة املـتن، وهـو عبـارة عـن جمموعـة مـن 

 ون عديدة إىلالرشائع والتقاليد والروايات اليهودية املختلفة املروية عىل األلسن لقر
يف هناية القـرن الثـاين بعـد املـيالد زاعمـني بـأن ) هيوذا هانايس(أن دوهنا احلاخام 

موسى تلقاها من اهللا ثم نقل مشـافهة مـن موسـى جـيًال بعـد جيـل إىل أن مجعهـا 
 .)2(ولذلك يسمى اليهود التلمود بالتوراة الشفوية . احلاخام هيوذا

 :آليتم املشنا إىل ستة أقسام وهي كاسوتنق
أي البذور أو اإلنتاج الزراعي، وحيتـوي عـىل إحـدى عرشـة  :عيم اكتاب زر -1

 .رسالة يتضمن القوانني اخلاصة باألرض والزراعة
، وحيتوي عىل اثنتي عرشـة رسـالة يتضـمن األحكـام أي العيد :ديكتاب موع -2

 .الدينية والفرائض اخلاصة بالسبت وبقية األعياد واأليام املقدسة

                                                           
 .سعدون الساموك. د: مقارنة األديان ) 1(

 .352األسفار املقدسة ) 2(
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النساء، وحيتوي عـىل سـبعة فصـول فيـه الـنظم واألحكـام  أي :كتاب ناشيم -3
 .ج والطالق وعالقات اليهود بالوثنينيااخلاصة بالنساء كالزو

أي األرضار واجلنايات، وحيتوي عىل عرشة فصول يف القوانني  :كتاب نزيقني -4
 .املدنية واجلنائية بام يف ذلك القصاص والعقوبات والتعويضات

ت ، وحيتوي عىل أحد عرشـ فصـًال فيـه الرشـائع أي املقدسا :كتاب قداشيم  -5
 .اخلاصة بالقرابني وخدمة اهليكل

عرشـة رسـالة يتضـمن األحكـام  اثنتـاأي الطهارة ، وهـي  :توركتاب طها -6
اخلاصة بام هو طاهر وما هو نجس وما هو حالل وما هو حرام من املأكوالت 

 .)1(واملرشوبات وغريها

 :اجلامرا: ثانياً 
 .اإلكامل ومعناه التكملة أو

وهو عبارة عن جمموعة رشوحات وتعليقات واستنباطات األحبار عن املشنا 
وأساطري وخرافات وأقوال مروية عن حاخامات اليهود من طائفة الربـانيني وقـد 

 .كتبت باللغة اآلرامية
o نوعان ااريواجل: 

 مجارا بابـــل -1
 مجارا أورشليم -2

                                                           
 .345-353، األسفار املقدسة 201)200سعدون الساموك . د: يانمقارنة األد) 1
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ي والـديني لليهـود وهذا التقسيم يرجع إىل اخـتالف مركـز البحـث العلمـ
 .أحبارهمومكان متركز 

 :فجامرا بابل §
م اأي) العراق(هي تلك الرشوحات واحلوايش عىل املشنا كتبه األحبار يف بابل 

 .السبي البابيل
 :وأما مجارا أورشليم §

ممـن ) فلسطني(فهو عبارة عن رشوحات وحوايش أحبار اليهود يف أورشليم 
ا إليها متسللني أو ممن بقي هنـاك متخفـني بقي هناك من فلول اليهود أو ممن جاؤو

 .أثناء السبي
 وبناء عىل ما ذكرنا فقد ظهر هناك تلمودان

املكون من املشنا ومجارا بابـل، ويسـمى أيضـًا بـالتلمود  :تلمود بابل: األول 
 .الرشقي، وهو املتداول بني اليهود واملراد عند اإلطالق 

املشنا ومجـارا أورشـليم ، ويسـمى  وهو املكون من  :تلمود أورشليم : الثاين 
 .أيضًا بالتلمود الغريب

ويتميز التلمود البابيل عن األورشليمي أنه يغطي برشحه كـل نصـوص املشـنا أي 
لكتب الستة أما األورشليمي  فإنه ظل ناقصًا ال يرشـح إال بعـض املشـنا كالكتـب 

 .)1(الثالثة األوىل
                                                           

 .355املقدسة  األسفار) 1(
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نه يف املرتبـة الثانيـة بعـد التـوراة ، لقد كان ينظر للتلمود يف بداية األمر عىل أ
صار مساويًا لتوراة موسى يف املرتبة، وأصبح يلقب بالتوراة الشفوية، أنولكنه بعد 

واالتسـاع  االزديادومل يعد يف وسع أي هيودي خمالفته، ثم أخذت درجة قداسته يف 
التي أوحى حتى ساد االعتقاد بأنه هو أيضًا كلامت اهللا األزلية وهو صياغة القوانني 

اهللا هبا ملوسى شفويًا، وبمرور الوقت، أصـبح التلمـود أكثـر  قداسـة مـن التـوراة 
إال أنـه  أخالقيـةوبقدر ما كان التلمـود كتابـًا يتضـمن حكـًام وتوجيهـات . نفسها

 .يعكس حقد اليهود عىل بقية األقوام وإحكامًا ال أخالقية جتاههم
 

 
 لسيد املسيح سيطرة كاملة أثره يفالتلمود عىل اليهود بعد ميالد ا كان لسيطرة

ظهور الرتاث القبـايل واحللـول حملـه أن القبالـة تعنـي علـم التـأويالت الباطنيـة 
وكـان . تعني كلمة القبالة يف اللغـة العربيـة الـرتاثكذلك والصوفية عند اليهود و

ي يف أواخر القرن الثاين عرشـ ثم أخذت تعن )1(يقصد هبذه الكلمة الرشيعة الشفوية
يف ) خـاميالعلـم احلا(وكذلك أصبحت تعني . امليالدي املعاين املتطورة للتصوف 

 وره املذاهب الباطنيةاليهودية والذي يعني بد
العارفني بالفيض (وقد أطلق املقبليم أي القباليون اليهودية عىل أنفسهم لقب 

كن احلاخامون من جعلهـا أعمـق وأكثـر ومت أسطورياتفكريًا ) الرباين ومتثل القبالة
نفعًا من التلمود حتى حلت القبالة أو التفسري القبـايل حمـل كـل الكتـب اليهوديـة 

 .املقدسة يف القرن السادس عرش
                                                           

 .32اليهودية والصهيونية وإرسائيل ، ص ) 1(

  القبالة والزوهار
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ة والفـيض يـنطني ، نظري خيـص طريـق املعرفـة الباوتنقسم القبالة إىل قسم
ورموز احلـروف اهللا  أقرب إىل السحر الذي يستخدم التسبيح باسم وعميل ،هليإلا

واألرقام السحرية والتنجيم والسـيمياء وعلـم الفراسـة وقـراءة الكـف وحتضـري 
ويصور العلم القبايل بأن لكل حرف ولكل نقطة قيمة عدديـة . األرواح وغري ذلك

يمكن لإلنسان حني يفصلها أو جيمعها أن يستخلص منها معنى حقيقيًا غري املعنـى 
 .)1(الظاهر
عربية تعني الضياء أو اإلرشاف ويعترب كتاب الزوهار مـن  كلمة) والزوهار(

أهم كتب الرتاث القبايل، وكان مكتوبـًا باآلراميـة ثـم تـرجم اىل العربيـة وينسـب 
ولكن آخرين يذكرون أن احلاخـام بـن  )2(الكتاب إىل احلاخام سيمون بن يوحاوي

 .)3(اليون قد كتبه يف أواخر القرن الثالث عرش
إىل ثالثة أقسام األول قسم الزوهار األسـايس ، ثـم كتـاب ) الزهار(وينقسم 

الزوهار ذاته وأخريًا الزوهار اجلديد يعالج كتاب الزوهـار طبيعـة اخلـالق وأرسار 
هلية وروح اإلنسان وطبيعتها ومسـريها واخلـري والرشـ وأمهيـة التـوراة إلاألسامء ا
 .واخلالص )4(واملاشيح

 .)5( واإلنسانطبيعة ويتحدث الكتاب أيضًا عن التاريخ وال

                                                           
 .33-32اليهودية والصهيونية وإرسائيل ، ص) 1(

 .33عاش يف القرن الثاين امليالدي ، أنظر املصدر السابق ، ص ) 2(

 .33نفس املصدر السابق ، ص ) 3(
 .املسيح) 4(
 .33اليهودية والصهيونية وإرسائيل ، ص) 5(
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ويبني القباليون آراءهم يف اخللق عىل أن اهللا قد خلق العامل عن طريق الفـيض 
وفكرة الفيض تفرتض وجود وحدة تنظـيم كـل املخلوقـات بـل وتنظـيم (هلي إلا

وقد خلق اهللا العامل عن ) له وخملوقاته نفس اليشء إلواخلالق حتى يصبح ا اإلنسان
وكان الكون كال ) السفروت(ثم فاض باملراحل العرشة  طريق السحابة فرتك فراغاً 

هلـي كـان قويـًا لدرجـة قويـة حتـى أن كـل األوعيـة أو إلمتكاملة ولكن الضوء ا
هلي والرش كل مكان ويف إلحتطمت مما أدى إىل تبعثر النور ا) املراحل(السفروت أو 

هليـة إلاالنوار  ولن يعود التكامل ولن جتمع) بام يف ذلك األشياء الرشيرة (كل يشء 
 .املتناثرة واملتبعثرة إال بعودة املاشيح

أمـا  1أما مسار التاريخ فيتجه كله نحو إعـادة الرشـارات إىل مكاهنـا األصـيل
فيدور كله حول اليهودي فهو الذي يضيف الكامل إىل ) الزوهار(التأريخ يف مفهوم 

د هـذا الكـامل الكون بفعل طبيعته فهو إذن يسـاهم يف اسـتعادة الرشـارات ويـزدا
اليهودي الطبيعية حتى تصل إىل الكامل املطلق أو هناية التاريخ وذلك  أفعالبازدياد 

 .حني تتطهر الرشارات وخيتفي الرش عن الناس
 -:وقسم الزوهار املراحل العرشة إىل ما ييل

   التاج األعىل – 1
         احلكمة -2
 الذكاء         -3 
 احلب – 4 

                                                           
 .33نفس املصدر السابق ، ص) 1
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 الة الصارمةالقوة أو العد – 5
   الرمحة -6
 االنتصار -7  
   جلاللةا -8
 األساس       -9

 أيضـاامللكوت أو الوعاء الذي يفيض فيه اهللا من خاللـه للعـامل ويـدعى  – 10
 ).هليإلالوجود ا(

فالوحدة بني اخلالق وخملوقاته هي وحدة متكاملة فاملراحـل العرشـة هـي يف 
ن أن الزوهار كتابًا مقدسًا بل أهنم يـدعون الواقع يشء واحد متصل ويعترب القباليو

 .أنه مرسل وكل من يشكك فيه كمن يشكك يف وجود اهللا
ومن األدلة يف وقوع التحريف يف العهد القديم هي تلك املغالطات واملثالـب 

 التي وردت فيها منها
اهتام النبي نوح بالسكر مذكور يف سفر التكوين أن نوحـًا بعـد خروجـه مـن   - 1

 .رشب اخلمر وسكر وتعرىسفينته 
سـيدنا  ابنتـياهتام النبي لوط بالزنا مع ابنتيه ذكره حمرر سفر التكوين فذكر أن  – 2

لوط بعد خـروجهام مـن سـدوم ويف مغـارة صـوغر أسـكرتا أبـيهام وعمـال 
 .الفاحشة مع أبيهام

 )1(.اهتام سيدنا موسى وهارون باخليانة واملروق عن الدين وعصياهنام أوامر رهبام – 3
                                                           

 .197)195سعدون الساموك . د: مقارنة األديان ) 1(
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 االختالف الكبري بني نسخ التوراة دليل عىل حتريفه 
واحد ال زيادة فيه وال نقصـان، ولـو تعـددت  –كالم اهللا سبحانه  –فالقرآن 

نسخه وطبعاته، فلو ذهب اإلنسان إىل أقىص املرشـق أو إىل أقىصـ املغـرب لوجـد 
املصحف نفسه، ال اختالف بني نسخه ولـو يف حـرف مـن حروفهـا، أمـا التـوراة 
املحرفة فمن أعظم األدلة عىل حتريفها وتدخل البرش يف وضعها اخـتالف نسـخها، 
فعدد أسفار النسخة العربية املرتمجة إىل العربية تسعة وثالثون سفرًا ، وما عدا ذلك 

مل يعد اليهود يعتربون السـامريون ( ال يعتربه اليهود مقدسًا ، وأما النسخة السامرية
وقـد  "أسفار موسـى"ة فتحتوي عىل مخسة أسفار يسموهنا املرتمجة إىل العربي )هيود

فانظر إىل هذا التباين الكبري، الذي ليس لـه مـن تفسـري . يضمون إليها سفر يوشع 
عـن طريـق الزيـادة ) التـوراة(سوى تدخل أيدي التحريـف والعبـث بكتـاب اهللا 

 .والنقص
: الثة أجزاء وحيتوي عىل ثكام قلنا سابقا ) تناخ(سمى اب اليهود املقدس يفكت

األنبيـاء  أسـفارالتوراة وهي كالم اهللا إىل نبيه موسى وتشتمل عـىل مخسـة أسـفار؛ 
. املكتوبـة وعـددها أحـد عرشـ سـفرًا  األسـفاروعددها ثامنية ؛ أسفار كتوفيم أي 

وهكذا يكون املجموع الكيل أربعة وعرشين سفرًا وهو عـدد أسـفار التنـاخ أو مـا 
تها العربية ، بينام أسفار النسـخة العربيـة املرتمجـة إىل يسمى اختصارًا التوراة بنسخ

العربية وعددها تسعة وثالثون سفرًا ، فاملقصود هبا الرتمجة املسيحية للتنـاخ وهـذه 
الرتمجة ال تراعـي الرتتيـب املوجـود يف النسـخة العربيـة ألسـباب ختـص الديانـة 

يشتمل  "عرش اإلثنا "ى املسيحية فعىل سبيل املثال، ثمة سفر من أسفار التناخ يسم
عىل اثني عرش من  األسفار القصرية التـي ُضـمت إىل سـفر واحـد، لتصـبح هـذه 

 .ردًا يف النسخة املسيحية العربيةاألسفار إثني عرش سفرًا منف
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ن وهم جمموعة صغرية ال يتعـدى عـددها والسامري ووأما النسخة السامرية ،
ا إىل البالد عىل يد اآلشوريني الـذين يف وقتنا احلارض األلف، ويعتقد إهنم استجلبو

يف املناطق التي تقع حتت سيطرهتم جتنبًا للثورات، : "تبادل سكاين"قاموا بعمليات 
ويدعى السامريون أن أسفار التوراة التي بني أيدهيم هي أسفار موسـى األصـلية ، 

ء السامريني فيام يعتقد اليهود غري ذلك ، وعىل أي حال ال تقر الديانة اليهودية بانتام
 .كام ذكرنا إليها

 

 
لقد بعث اهللا الرسل ليبرشوا األمم وينذروهم ملا فيه خري هلم، إال أنـه جتلـت 
حكمة اهللا بأن تكون الرسالة املحمدية هي خامتة الرساالت الشاملة املبعوثة للناس 

بـأمم كانـت خمصوصـة  أمجعني ، عىل النقيض من الرسـاالت التـي تسـبقها التـي
 .كام هي  معنيني، والتي حرفت ومل تبق

، حيث كانت رسالته هي  -u –وإحدى هذه الرساالت هي رسالة موسى 
، ومن ألنبياء؛ الذين خصهم اهللا تعاىل بكثري من اإرسائيلالتوراة التي بعث هبا لقوم 

 .الرساالت رساالت أخرىذكر أن التوراة حرفت كام حرفت اجلدير بال
إىل أسـفار، وهـذه األسـفار  تقسـمي بني يـدينا اآلن تالتوراة ال ام قلنا فإنوك

 أسـفارتشمل عدد من اإلصحاحات التي بدورها تشمل عدد من اآليات، وعـدد 
وتسـعة وعرشـين  تسـعامئةالتوراة هو تسع وثالثـون سـفرًا، تضـم مـا يصـل إىل 

 .إصحاحًا 

  دراسة في الكتب اليهودية المقدسة
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 :)1()ملقدسةالكتابات ا(الكتب التارخيية يف العهد القديم  –1
ضم كل من سفر يشوع والقضاة وراعـوث وصـموئيل األول وصـموئيل يو

الثاين وعزرا ونحميا  األيامالثاين وامللوك األول وامللوك الثاين وأخبار األيام وأخبار 
يني مـن أول واستري؛ وسميت بذلك ألن أكثر ما ورد فيها يتحدث عن تاريخ العرب

ن خلامس قبل امليالد، وكام أنه يسجل تاريخ ىل حوايل القرإفتحهم ألرض فلسطني 
األفراد والشعوب ، وحتكي أسـفار يشـوع والقضـاة وراعـوث وسـفر صـموئيل 
احلوادث التي حصلت منذ الفتح إىل أول عهد امللكية ، بينام حيكي لنا سفرًا امللـوك 
األول وأخبار األيام األول التاريخ إىل عرص السبي، أما عـن سـفرًا عـزرًا ونحميـا 

 .فيتحدثان عن العودة من السبي، وسفر استري فيتحدث عن فرتة احلكم الفاريس

 ):أسفار الشعر واحلكمة(األسفار األدبية  -2
وتضم كل مـن سـفر أيـوب واملـزامري واألمثـال واجلامعـة ونشـيد اإلنشـاد 

 نظرا لكتابتهـاوأشعياء وأرمياء ومراثي وأرمياء وحزقيال ودانيال؛ وسميت بذلك 
 .الشعري والنثري باألسلوب

 :أسفار األنبياء اإلثنا عرش – 3
يل وعاموس وعوبيدا ويونان وميخا وناحوم ئوتضم كل من سفر هوشع ويو

 .وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا ومالخي؛ وهي حتكي عن هؤالء األنبياء
 

                                                           
 .الكتب التارخيية يف العهد القديم / كامل ، مراد. د )(1
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 )1(سفر يشوع
السفر إىل يشوع بن نون، وكان اسـمه أوالً هوشـع، وهـو الـذي  ينسب هذا

وهو سفر املجازر وسياسة إرسائيـل، كـام "قائدًا للعربيني،  - u –خلف موسى 
ويبدأ هذا السفر بوعـد مـن الـرب بإعطـاء إرسائيـل أرض الشـعوب القاطنـة يف 

ح املــذاب 2، والفــرتة التــي تقــع فيهــا حــوادث فلســطني واألردن ولبنــان وســوريا
سـنة،  32إصحاحًا هذا السفر  فهي عىل األغلب  24، ويضم هذا السفر 3"املتتالية

 .سنة توىل فيها يشوع القيادة 25سنوات استغرق فيها فتح البالد و 7منها 
 :موضوع السفر

 :يشمل السفر موضوعني وخامتة
ــان :  املوضــوع األول § ــزو أرض كنع ــن غ ــوع األول ع ــدث املوض يتح

، وأعـامل الغـزو واملهادنـة مـع  أرحيـاور األردن وسـقوط واالستعداد للغزو وعبـ
 .جبعون 

                                                           
 .الكتب التارخيية يف العهد القديم / كامل، مراد. د) 1(

دار القلم بدمشق / م1990/ 1ط/ املدخل لدرسة التوراة والعهد القديم  /البار ، حممد . د) 2(
 .328ص/ والدار الشامية ببريوت

عدد اإلصحاحات لكل سفر تم أخذها من الكتاب املقـدس نفسـه كتـاب احليـاة : مالحظة ) 3(
 من الفهرس/ م1/1988ط/ الرتمجة السبعينية 
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يتحدث هذا املوضوع عن توزيع األسـباط والعشـائر يف  :املوضوع الثاين  §
 .األرض 

تتحدث اخلامتة عـن ترضـعات يشـوع، واالجـتامع مـع األسـباط يف  :اخلامتة
 .شكيم ثم موت يشوع 

 :هدف السفر 
 بوعوده ، وأنه طرد الشعوب أمام الشعب أن اهللا أويف إثباتهيدف السفر إىل 

 واألحـداثالسياسـية  لإلجـراءات، وهذا السفر عبارة عـن تعلـيامت  اإلرسائييل
 .اهللا رضالظفر باحلربية، وهو ميلء بالتعاليم الروحية واألسس التي جيب ان تتوفر ل

 :كاتب السفر
مل يذكر السفر شيئًا عن كاتبه، إال أن علامء اليهود وبعض الكتاب املسـيحيني 
ذهبوا إىل أن كاتب السفر هو يشوع ما عدا اآليات اخلمـس األخـرية منـه وبعـض 

 .آيات أخرى

 :سفر القضاة
، وهـي لقـب للـذين  "طيمفشـو"لسفر مرتجم من اللفظة العربيةاسم هذا ا

إرسائيل من أعدائهم املحيطني هبم، أمـا عـن  قاموا بعد موت يشوع لينقذوا شعب
معنى هذه اللفظة هو احلكم والسلطة اإلدارية و املنقذ، وهذا النوع من احلكـم هـو 

إقامة أحدهم كان لتخليص الشـعب  ألنحكم عسكري مطلق، وسموا خملصني ؛ 
لقدرهتم العسكر ية ، وكانت سـلطتهم متتـد  يدي األعداء، وانتخاهبم إنام كانمن أ
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 عدد من القبائل فبالتايل كان بعضهم متعارصين ، وكانت هناك فرتات ال يقـوم إىل
 .أصحاح 21قضاة صغار، ويضم هذا السفر  6قضاة كبار و  6قضاه ، وذكر السفر 

 :موضوع السفر
 :تقسم موضوعات هذا السفر إىل أقسام عديدة وهي

ضاة مبارشة قال ية والدينية إلرسائيل قبل عرصيذكر فيها احلالة السياسمقدمة 
ــي تســببت يف  ــاب الــذي يبــني األســباب العميقــة الت مصــري ثــم موضــوع الكت

 .اإلرسائيليني
 

يذكر فيه قصة ستة أبطال هم القضاة الكبار، وفيه إشارة إىل ستة قضاة صغار  
 :هم

 شمجر بن عناة -1
 .تولع بن فواة بن دودو -2

 .يائري اجللعادي -3

 .ابصان من بيت حلم -4

 زبولوينأيلون ال -5

 الفرعوينعبدون بن هليل  -6

 :أما القضاة الكبار فهم

 .عثنيئيل بن قناز ، هزم ملك سوريا -1
 .، هزم املؤابينياإهود بن جري -2
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باراق بن أبينـوعم، وقـد شـجعته دبـوره القاضـية فانترصـ عـىل سيرسـا  -3
 الكنعاين

 .جدعون بن يوآش األبيعزري، هزم املديانيني والعاملقة -4

 .بني عمون وانترص عليهم يفتاح اجللعادي ، حارب -5

 .شمشون بن منوح من الدانيني، هزم الفلسطينيني يف اثنتي عرشة محلة -6

 
 : يتضمن نبأ حادثتني ومها 

 حادثة ميخا والدانيني -1
حادثة الفضيحة التي اقرتفت يف جبعة واحلرب التي نجمت عنها وكادت  -2

قة وادث سـابامني، وهـذا القسـم يبـني حـتؤدي إىل انقـراض سـبط بنيـ
حالـة االنحطـاط األخالقـي للحوادث التي وردت يف هذا السفر، ويبني 

 .اإلرسائيليونإليه  التي وصل

 :كاتب السفر 
 نيواملسـيحي اليهـود نيال يعرف عىل وجه التأكيد هذا السفر، إال أن التقليـدي

عـده أن صموئيل رشع يف كتابته ثـم أكملـه ب حكتابته إىل صموئيل، واملرج ونينسب
 .غريه من املؤرخني

 :تاريخ تدوينه
ألف السفر يف أول عرص امللوك باالعتامد عىل التاريخ والتقليد الشفوي، ويرجـع 

 .قبل امليالد 600و 400الباحثون أن آخر كاتب مجع هذا السفر كان بني سنتي 
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 سفر راعوث §
مؤابيـة تسـمى راعـوث، وخالصـة  امـرأةحيمل السفر هذا االسم من اسـم 

 :القصة
حدثت جماعة يف بيت حلمن فرحل رجل اسمه الياملك ومعه زوجته نعمى أنه 

وأبنامها حملون وكليون إىل أرض مؤاب، وتزوج الولدان من مؤابيتان ومها راعوث 
وعرفة، ثم مات الولدان، وبعدها تقرر نعمى العودة إىل بيت حلم ورافقتها بالعودة 

 األثريـاءد أقـارب نعـم كنتها راعوث، وبعدها تزوجت راعوث من بوعز وهو أح
أيب داود النبي، ومن نسل داود ولد املسـيح  جبت منه عوبيد الذي صار أبًا ليسفأن

 .إصحاحات تتضمن هذه القصة 4يف بيت حلم، ويضم هذا السفر 
 :هدف السفر 

سـيايس تثبيتـًا  هـدفأن يكون له و هيدف السفر إىل عرض أنساب بيت داود
 .قبل امليالد 722عد عام ب أفرا يمحلق أرسة داود يف أرض 
 :تاريخ وكاتب السفر

غري معـروف ولكـن التلمـود ينسـب كتابتـه إىل صـموئيل، السفر إن كاتب 
وأغلب الظن أنه كتب يف زمن عزرا ونحمياي يف النصف الثاين القرن اخلامس قبل 
امليالد، وذهب بعض العلامء إىل إن هذا السفر كتب يف زمن اشتدت فيه رغبة اليهود 

لتخيل عن زوجاهتم األجنبيات، ومل يكن هذا السفر معـرتف بـه بـني األسـفار يف ا
القانونية حتى القرن الثالث قبل امليالد، وعده اليهود من كتب القـراءات الطقسـية 

 ."جملوت"التي تسمى 
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 : )1(سفرا صموئيل األول والثاين §
 كان سفرا صموئيل يف األصل العربي يضمهام سفر واحـد تـم تقسـيمهام إىل

سفرين يف الرتمجة السبعينية؛ ألهنم اعتربوا اجلزء األول منه منتهيًا بموت شـاؤول، 
وبدأ الثاين بجلوس داود عىل عرش اململكة؛ وسمي السفر باسم صموئيل ألنه يبدأ 
بتاريخ والدة صموئيل ثم أعامله، وهي طريقة متبعة عند العربيني بأن يسموا السفر 

ع يف مستهلة، أما الرتمجة السبعينية فسمتهام سـفرا من أول كلمة أو عبارة أو موضو
لكتابني، وهي الطريقة التي كانت سائدة اامللوك األول والثاين ؛ وذلك من مضمون 

سفر صموئيل  نيف مرص، وهم أول من أعطى للكتاب عنوان، ومن اجلدير بالذكر أ
ث يف إصـحاحًا ، و احلـواد 24أصحاحًا ، وصموئيل الثاين يضـم  31األول يضم 

 .عىل مدى قرن من الزمان تقريباً  نتالسفر كا
 :موضوع السفرين 

يتضمن السفرين تـاريخ حتـول احلكـم إىل حكـم ملكـي وتنصـيب امللكـني 
األولني عىل ممكلة إرسائيل ومها شاؤول وداود بتعني من اهللا ، وقد عزل اهللا شاؤول 

األول بمولـد  منـه، يبـدأ السـفر الألوامره ونصب داود بن يسـى بـدلعدم طاعته 
 :صموئيل وينتهي بموت شاؤول، ويتناول السفر األول ما ييل

 .خرب عايل الذي كان قاضيًا، ونبأ ابنيه الفاسدين، ومولد صموئيل وتربيته  -1
 .دعوة ليكون نبيًا وقاضياً التاريخ صموئيل و -2
 .تاريخ شاؤول الذي عينه اهللا أن يكون أول ملوك إرسائيل -3

                                                           
 .د القديمالكتب التارخيية يف العه/ كامل ، مراد . د) 1(
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واسرتداد ) هيوه(لسطينيني عىل تابوت استيالء الفيتناول السفر موضوع كام و
 .له وهزيمتهم للفلسطينيني اإلرسائيليني

أما سفر صموئيل الثاين فيتحدث عن ارتقـاء داود عـىل عـرش هيـوذا حيـث 
وأصـبحت  اإلرسائيليـني، ومن ثم ملك عىل سائر )اخلليل(كانت عاصمة حربون 

 :ر إىل عدة أقسام هيعاصمته أورشليم ، ويمكن تقسيم موضوع هذا السف
 .تفوقه عىل بيت شاؤولوانتصار داود  – 1
االضطرابات التي حدثت لداود عىل خطيئته أمام اهللا ، وثورة ابشـالوم ثـم  – 2

 ).هرب داود(موته وعودة داود بعد هربه 
الشعب والطاعون الذي  وإحصاءتثبيت داود عىل امللك بعد توبته الصادقة،  – 3

 .ني األخرية مللك داودأصاهبم ، أخبار السن

 :تاريخ السفر 
يرجع أنه تم وضع هذين السفرين يف الفرتة الواقعـة بـني القـرنني السـادس 

 .والثامن قبل امليالد

 :كاتب السفر
تنسـب  اليهوديـةال يعرف كاتب السفر عىل وجه التحقيـق إال أن الروايـات 

ان وجـاد مهـا نبيـني هذين السفرين إىل صموئيل بأنه هو كاتبهام وحده أو ومعه ناث
 .وكانت هذه الفكرة سائدة حتى القرن التاسع عرش

 :سفرا امللوك األول والثاين  §
كان السفران يف األصل سفرًا واحدًا، ولكن الرتمجـة السـبعينية جعلـت منـه 

وسـميا بالثالـث ) امللـوك( سفرين ذكرهتام مع سفري صموئيل حتت عنوان واحـد
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ال أن إالرتمجـة السـبعينية امللـوك األول يهام بلق علفري صموئيل أطوالرابع ألن س
، وكان ملهمتهم وضع خاص؛ فهـم رجـال  األنبياءن فيهام هم ياألشخاص الظاهر

سياسة وهم معلمـون للـدين واآلداب ، وكانـت مهمـتهم الـدفاع عـن الرشـيعة 
 ريدة ومن اجلـوتفسريها والتدليل عىل مصري الظلم، الطمع واخلالعة وسوء املعامل

أصحاحًا ، أما السفر الثـاين فهـي  22أن عدد إصحاحات السفر األول هي  ذكربال
 .أصحاحاً  25

 :موضوع السفرين 
 :يمكن تقسيم السفر إىل عدة موضوعات أو أقسام وهي

ة داود، وجمـيء ايتحدث السفر األول عن وصف آلخر حي :القسم األول §
،  هبـني السـفر حكمـتى وفاتـه كـام ويسليامن بخالفته ألبيه داود وعرضًا حلياته ح

فشـل؛ سليامن وجيلس هو عىل عرشه ولكنه وحماولة يربعام أن حيدث انقالبًا ليعزل 
وكان هذا كله بسبب حلول العقـاب عـىل سـليامن بسـبب عبـادة األوثـان وتعـدد 

 .الزوجات
هذا القسم يشمل السفرين معًا حيث يضم آخر السفر األول : القسم الثاين §

الثاين، الذي يبني التاريخ املتزامن ململكتي ارسائيل  من السفر 17وحتى اإلصحاح 
انقسام اململكة إىل مملكتـني حيـث ينفـرد  أسبابوهيوذا، ويتحدث هذا القسم عن 

يربعام بمملكة الشامل ورحبعام بمملكة هيوذا يف اجلنوب، ثم يبـني خطيـة يربعـام 
اء الطويل بني الذي صنع عجلني من الذهب لعبادهتام يف دان وبيت إيل، وبعد العد

اململكتني تقاربتا بزواج هيورام بن هيوشافاط ملك هيوذا من عثليا بنت خاب ملـك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

112 
 

 

 

بـني اململكتـني  االتفاقالنبيني إليا واليشع ، ومل يدم إرسائيل، ويتحدث عن نشاط 
ياهو وقطعت عالقة مملكة إرسائيـل بمملكـة  أيامفدب اخلالف من جديد بينهام يف 

يف دفع اجلزية لتغالت فالرس الرابع ملك آشور ، ثم ل رسائيهيوذا، وأخذت مملكة إ
سقوط اململكة الشاملية أمام امللك هوشع عىل يـد امللـك اآلشـوري رسجـون مـع 

 .إرسائيلاإلشارة إىل الشعب السامري الذي أخذ يرث أرض 
يتحدث عن تاريخ مملكة هيوذا إىل عرص السبي البابيل، كام :  القسم الثالث  §

رسة داود، وعن دخول عبادة األوثان يف هيوذا، ونشاط النبيني أشعيا ويتحدث عن أ
ويف السنة الثامنة عرش من حكم يوشيا وجد سفر الرشيعة يف بيـت الـرب .  وأرميا

يف الطقوس ، وبعدها سقوط يوشيا  يف معركة جمـدو التـي   وإصالحوقيامه بتغيري 
ته إىل بابل عىل يد نبوخذ انترص فيها نخا وفرعون مرص، ثم تم سبي هيوياكني وأرس

حـاكًام عـىل  ة مملكة اجلنوب ، ثم تعيني جدليانرص وبعدها تم تدمري أورشليم وهناي
 .من بقي من اليهود يف أرض هيوذا، ثم أطلق ملك بابل رساح هيوياكني من السجن

 :تاريخ السفرين
، قبل امليالد مبـارشة 587بعد سنة  ألفيكون سفرا امللوك قد  أنمن املرجح 

 .وهي سنة تدمري أورشليم عىل يد نبوخذنرص

 :كاتب السفرين
التقاليد اليهودية كتابة سفرا امللوك إىل أرميا النبي وأخذ كثري من العلامء  تعزو

 .املسيحيني هبذا الرأي
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 :سفرا أخبار األيام األول والثاين §
شـمل مها يف األصل سفرًا واحدًا  ثم قسمته الرتمجة السبعينية إىل جزئني ، وي

السفران ذكر التاريخ ابتداء من اخلليقة إىل العودة مكن السبي البابيل ، وأمر كورش 
قبل امليالد بإعادة بناء اهليكل، كام ويعالج السفر العرصـ القـديم بقـوائم  538سنة 

وانساب، ويذكر عرص داود وسليامن بيشء من التفصيل من الناحية الدينية، كام أنه 
كة هيوذا ، أما عن عدد إصحاحات سفر أخبار األيـام األول هيتم بعرص امللوك ململ

 .إصحاحاً  36إصحاحًا، وأخبار األيام الثاين فعدد إصحاحاته هي  29
 :موضوع السفرين

إن أخبار األيام األول يتحدث عن جداول األنسـاب مـن آدم إىل شـاؤول ،  -1
نتصار وأيضًا تاريخ داود وموت شاؤول ، ونقل تابوت العهد إىل أورشليم وا

داود عىل الفلسطينيني واملؤابيني والسوريني والعمونيني ، واالسـتعداد لبنـاء 
اهليكل، وتقسيم الكهنة والالويني واملسـيحيني والبـوابيني، وعمـل جـدول 

 .باملوظفني املدنيني والعسكريني ، ثم عن موت داود
أما أخبار األيام الثاين فيتحدث عن عرصـ سـليامن، وبنـاء اهليكـل، وحكـم  -2

سليامن حتى هنايته، كام ويتحدث عن تاريخ مملكة هيوذا إىل سبي بابل، وعـن 
 .أمر كورش بالسامح ليهود السبي بالعودة

ن السفرين قصد إظهار التـاريخ الكهنـويت يلذكر أن مؤلف هذومن اجلدير با
ام يسـريان هنـسفرا صموئيل وامللوك بالرغم من اوهبذا خيتلف هذا السفر عن نص 

 .ب جنبًا إىل جن
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 : تاريخ السفري
إن وضع هذين السفرين يرجح أنه حديث بدليل ورودمها يف القسم الثالـث 

بعض العلامء من العهد القديم ، ويرجح أن زمنه كان بعد العرص الفاريس، ويذهب 
 .قبل امليالد 300 – 250أول العرص اليوناين من  إىل أن السفر صنف يف

 :كاتب السفرين 
 .كتابته إىل عزرا ونينسب أن اليهودال كاتبه غري معروف إ إن

 سفرا وعزرا ونحميا §
كان سفرا وعزرا ونحميا يف األصل يكونان سفرا واحدًا يسمى سـفر عـزرا، 
وقد فصال إىل سفرين يف الرتمجة السبعينية، ويبني السفرين عودة الشعب من السبي 

تيـب الـديني، ويبينان الكيفية التي أقام هبـا عـزرا ونحميـا النظـام السـيايس والرت
أما عن عدد . وهيدف السفران إىل إظهار حتقيق النبوات من ثنايا األحداث التارخيية 

 .أصحاحًا لنحميا 13إصحاحات لعزرا و 10إصحاحات كل من السفرين فهي 
 موضوع السفرين
 :عزرا من قسمني يتكون سفر
 أخبار عودة اليهودي وإعادة بنـاء هيكـل أورشـليم يف عرصـ – القسم األول

كورش ودارا األول، وذكر عزرا استيالء كورش ملك فـارس عـىل بابـل، واألمـر 
الذي أصدره بعودة هيود السبي إىل فلسطني، وإعادة بنـاء اهليكـل الـذي كـان قـد 
خرب بعد سقوط أورشليم، ثم يتحـدث عـن رجـوع عـدد كبـري مـن اليهـود إىل 
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ة التـي هنبهـا لآلنيـة املقدسـ ههيـوذا ومحلـ فلسطني حتت زعامـة شيشبرصـ رئـيس
نبوخذنرص من اهليكل ، ويرسد عزرا قوائم بأسامء الذين عادوا حتت زعامة زربابل 
ومعه يشوع كبري الكهنة، ويف الشهر السابع بنو املـذبح فغضـب جـرياهنم فتوقـف 
أعامل البناء، أما يف السنة الثانية حلكم دارا األول وطوعًا لتعلـيامت النبيـني حجـي 

 .ويشوع أعامل البناء وزكريا استأنف زربابل
خرب عودة فوج آخر من السبي حتت زعامة عزرا إىل أورشليم  -القسم الثاين 

 .وإصالحاته الدينية عىل حسب رشيعة موسى
 :أما سفر نحميا فينقسم إىل ثالثة أجزاء

تلقي نحميا أنباء عن احلالة السيئة يف أورشليم وبؤس سكاهنا فتوسل إىل  – 1
لعودة إىل أورشليم فأذن له امللك فرشع نحميا ببناء سور املدينة امللك بأن يأذن له با

 .يوماً  52يف 
إصالحات عزرا ونحميا الدينية وتالوة الرشـيعة عـىل مسـامع الشـعب  -2

واعرتاف الشعب بخطاياه، وجتديـد العهـد مـع اهللا، ومنـع الـزواج باألجنبيـات، 
 .وعمل قوائم بأسامء سكان أورشليم وبعض املدن اليهودية

سنة ، ثم عـاد  12ارحتشستا نحميا واليًا أو مرزبانا عىل أورشليم مد  ويل – 3
حلكم ارحتشستا ويف أثناء غيابه بدأت عوامـل الفسـاد  32إىل بالط امللك يف السنة 

القديمة تدب من جديد ، ثم ألقيت إليه مقاليد السلطة من جديد، ويظن أن نحميا 
 .عاد بعد هذا إىل بالد فارس
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 سفرين تاريخ ال
إن السفرين ألفا حوايل هناية العرص الفـاريس أو يف عرصـ اإلسـكندر األكـرب 

 .قبل امليالد 300وكان هذا حوايل سنة 
 كاتب السفرين

أن اليهود إىل حيتمل أن يكون كاتبهام هو الذي صنف سفرا األخبار ، ويذهب 
 .عزرا هو كاتب السفرين

 :سفر إستري §
ود الذين مل يعودوا من السبي ، وينسـب يشمل هذا السفر حادثة وقعت لليه

هذا السفر إىل امرأة ذكرت قصتها يف السفر يف عهد ملك فارس أمشويروش التـي 
أنقذت اليهود من مصريهم املحتوم، وأبطلت مكيدة هامان الذي كان يريـد إبـادة 
اليهود يف مملكة فارس، وهدف السفر هو تفسـري األصـل التـارخيي لعيـد البـوريم 

ل به تذكارًا لنجاة اليهود، ومن احلري ذكـره أن عـدد إصـحاحات هـذا الذي حيتف
 .إصحاحات 10السفر هي 

 :موضوع السفر 
 :يقسم موضوع السفر إىل ثالثة أقسام هي

 .ذل العبودية إىل أن أصبحت ملكة فارس من استري انتقال -1
 .حماولة هامان الستئصال اليهود -2

 .إبطال إستري ملحاولة هامان -3
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 :تاريخ السفر 
يمكن حتديد السـفر بالعرصـ الفـاريس، أو يف العرصـ اليونـاين بعـد سـقوط 

 .قبل امليالد 330اإلمرباطورية بقليل سنة 
 :كاتب السفر 

أن مؤلف السفر ال بد أن يكون من اليهود الذين عاشوا يف فارس، واستخدم 
 .السجالت الرسمية الفارسية يف ذلك

 
 :سفر أيوب  §

لقد ورد اسم أيوب يف السفر وهو الشخصية الرئيسية واهلامة يف السفر وتعني 
، وموضوع السفر  من املواضيع الفلسفية العميقة 1"املبتىل"أو  "التعيس"يف العربية 

التي تتصل باجلزاء، فكـان أيـوب متـدنيًا شـديد التمسـك بدينـه ، أمـا عـن عـدد 
 .إصحاحًا  42 إصحاحات السفر فهي

 :موضوع السفر 
 :ىل ما ييلإيمكن تقسيم موضوعات السفر 

النثر حيث تتحـدث عـن تقـوى أيـوب، وشـكوى  بأسلوبمقدمة؛ وكانت  – 1
 تصـديقالشيطان عليه وسامح اهللا بتجربة أيوب، ويثبت الرب هبا إىل حقيقـة 

 حسبام جاء يف السفر.)2(أيوب للشيطان
                                                           

 .58التوراة عرض وحتليل ، ص) 1(

 .12ص/ دار الثقافة / 1ط/ سفر أيوب / اندرسن، فرانسيس)2( 
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ذا احلوار كان يف ثالث دوائر بصـياغة شـعرية، وال حوار بني أيوب وأصحابه وه – 2
) أليهـو(بد من اإلشارة إىل أن احلوار الثالث مل يكتمل، وكام يتحدث السـفر عـن 

وحديثه الذي كان حديثًا بـالغ النجـاح ودون ان يقـاطع ثـم خيتفـي أليهـو، كـام 
 .ويتحدث عن حديث الرب إىل أيوب املتأمل ، وعن خضوع أيوب ملشيئة اهللا

 :تب السفر كا
ال يعرف كاتب السفر حتديدًا إال أن بعض العلامء قالوا بأن كاتب السـفر هـو 
 .إرسائييل، والبعض قالوا أنه أدومي وكتبه باللغة العربية إال أن املرجح أنه إرسائييل

 :تاريخ السفر 
ون تباينت اآلراء حول تاريخ كتابة السفر إال أن بعض العلامء اليهـود يرجحـ

 .قبل امليالد 2000 – 1550زمن ما بني عرص اآلباء والعرص الفاريس بني  يف هكتابت
 :ملزامريسفر ا §

املوسيقية التـي  ةعر سمي هبذا االسم نسبة إىل اآللاملزامري هي رضب من الش
وهي ترانيم دينية ، وحكم  "هتليم"، وتعرف املزامري بالعربية باسم إنشادهتصحب 

فاضحة ال يعقل أن تنسب إىل النبي داوود أو ة فلسفية، وشعر تعليمي، وأغاين غزلي
وقصص وأساطري وتاريخ ، ويشمل هذا السـفر عـىل النبي سليامن عليهام السالم ،

 .مزمارًا أو إصحاحًا  150
 موضوع السفر

قد كان هلذا السفر مكانة يف العهد القديم كسفر ديني، وقسـم األولـون هـذا 
 :، وكان التقسيم كاآليت)1(شودة متجيدالسفر إىل مخسة أقسام وكل قسم خيتتم بأن

                                                           
 132) 130ص /دار الكتب العريب للطباعة والنرش/التوراة اهلريوغيقية / د عيل فؤاد .أ ) 1(
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 .41املزمار  – 1من املزمار : القسم األول 
 .72املزمار  – 42من املزمار : القسم الثاين 

 .89املزمار  – 73من املزمار : القسم الثالث 
 .106املزمار  – 90من املزمار : القسم الرابع 

 .150املزمار  – 107من املزمار : القسم اخلامس 
، 2، 1بد من اإلشارة إىل أن القسم األول حيمل عنوان داود ما عدا مزمار وال 

وه ، أما من هيم فيها اسم ألوهيم بدالً من اسم فاستخد 83-42، أما من مزمار 33
 ."فتضم جمموعة مزامري هيوه  الرب امللك 150 -90مزمار 

عظمة مراحم فهي تسابيح تعلن  عدا األشعار وهلذه املزامري دور يف العبادة هللا
، ومراثـي وقـت احلـزن اختيـاره، وتسابيح الشكر يعلن فيها املرنم  وإحساناتهاهللا 

 .الذي يعم يف كل اجلامعة ومراثي فردية تصف معاناة العابد
 )1(كاتب املزامري

  .معظمها تنسب له زوراً  تنسب املزامري إىل داود إال أن
 )2(تاريخ املزامري

يل أوائل القرن األول قبل امليالد ، ولو أن من يرجع أن مجع هذا السفر تم حوا
 .600مزامريه ما قد يرجع إىل عام 

                                                           
 .312ص/ املدخل إىل العهد القديم  )1( 
 .67ص/ م1964 /التوراة عرض وحتليل / عيل ، فؤاد . د)2( 
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 :سفر األمثال §
بط بينهـا رابطـة، ن احلكم واألمثال التي ال ترهو عبارة عن جمموعة متفرقة م
، كام وتـرددت فيـه  السلوك واألخالق ملبادئويكمن جوهر هذا السفر يف تعاليمه 

فاضـلة تـدعو  امـرأة، كام وتظهر احلكمة يف صـورة  احلكمة ورأسكلامت احلكمة 
األغنياء ليشاركوها حمافلها، وعىل النقيض تظهر املـرأة األجنبيـة الزانيـة تـدعو إىل 

 .إصحاحاً  31املرسوقة، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي  األشياء
 :موضوع السفر

 :يمكن تقسيم موضوعه كام ييل
ظهار الفـروق البعيـدة والعميقـة بـني ة والرب؛ إلئإظهار التقابل بني اخلطي -1

 .اإلثنتني
 .حلكمة مقابل احلامقةاأمثال سليامن حيث يضع سليامن  -2

 كاتب السفر
 .اليهود أن حزقيا ورفاقه كتبوا هذا السفر العلامءيرى بعض 
 تاريخ السفر

 .من األرجح أن مجع هذا السفر تم حوايل القرن الثالث قبل امليالد
 سفر اجلامعة §

ويعنـي قائـد اجلامعـة أو حمفـل،  "كوهيليث"عربي هلذا السفر هو واالسم ال
ويعالج هذا السفر رضب من رضوب الفلسفة العربية حيث تكشف عن نـوع مـن 
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باطل األباطيـل  ":التشاؤم، وحرص اجلامعة عىل أن يستهل فلسفته وخيتمها بقوله
، ويتحــدث هــذا الســفر عــن ان لكــل يشء زمنــه، أمــا عــن عــدد "الكــل باطــل

 .إصحاحاً  12احات السفر فهي إصح
 تاريخ وكاتب السفر

يرجح أنه ألف يف أواخر القرن الثالث قبل امليالد، أما عن كاتبه فال يعلم عنه 
 .يشء
 نشيد اإلنشاد سفر §

يعد هذا السفر قطعة أدبية تعرب عن مجال الطبيعة واحلب اإلنساين الذي ينبـع 
بني هيوه وبني ارسائيـل؛ لـذا فهـم حبار اليهود أنه غزل أ، واعتقد اإلهليمن احلب 

يف مناسـبات  تـردديرتلونه حتى اليوم يف عيد الفصح، وأغاين هـذا السـفر كانـت 
 .إصحاحات 8الزواج، وهذا السفر عبارة عن أغاين شعبية، ويضم السفر 

 كاتب السفر 
اعتقد البعض أن كاتب السفر هو سـليامن إال أن بعـض العلـامء ينسـبونه إىل 

 .شوا يف زمن ما بعد السبي وربام خالل القرن الثالث قبل امليالدرجال حكامء عا
 تاريخ السفر

 .من املرجح أن مجع هذا السفر تم يف القرن الثالث قبل امليالد
 سفر أشعياء §

أشعيا بن أموص هو أول نبي من مملكة هيوذا، وقد عاش يف النصف الثاين من 
فزمن السـلم الـذي خـيم القرن الثامن، كان عرصه عرص اضطراب سيايس عظيم 
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أي منذ انقسام مملكة سـليامن إىل شـاملية (عىل اململكة اجلنوبية مدة قرنني من لزمان
انتهي وبدأ عرص نزاع خارجي مع اآلشوريني، أما عن حياة أشعيا فقىض ) وجنوبية 

أختاره هيوه نبيـًا ليهـدي  740وولد له ابنان ، وعام  نبيةحياته يف أورشليم وتزوج 
 .إصحاحاً  66الضالني أما عن عدد إصحاحات السفر فيضم  لينياإلرسائي

 موضوع السفر
 :ينقسم السفر إىل ثالث أقسام هي

يتحدث عن أشعيا األول الذي هو نبي من مملكة  35 -1 اإلصحاحمن  – 1
الذي كان عرصه عرص اضطراب سيايس كام ذكرت،  أموصهيوذا ويدعا أشعيا بن 

وعـاش  740-701بـني عـامي  أشـعيا نبوءة أنه تزوج بنبية، ويمكن حرص عرص
أعشيا يف القرن الثامن أما عن كاتب هذا اجلزء فلم يكن أشعيا كام كان معتقد وإنـام 

 .شخص آخر عاش يف القرن السادس أو بعده
يتحدث عن أشـعيا الثـاين، وهـو النبـي دويـرت : 55-36من اإلصحاح  -2

األول والثـاين  أشعياالفاصل بني  أشعيا، وظهر هذا النبي من بني املسبيني، والزمن
ال يقل عن قرنني، ومتيز هذا النبي من بني أنبياء إرسائيل بأنه ال هيدد وال يتوعد وال 

ن ينذر بموت وال يتنبأ بخراب ، بل يقول بأن زمن التحرير قد قرب وأن االنتقام م
ققـت ب العامل سـتخدم شـعب اهللا املختـار ، وحتوبابل واقع ال حمالة، وأن كل شع

عندما غزا كورش بابل وأمـر بإعـادة بنـاء املعبـد يف  539نبوءات أشعيا الثاين عام 
 .أورشليم، وهبذا ينتهي السبي
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يتحدث عن أشعيا الثالث وهو تريتـو اشـعيا ، : 66-56من اإلصحاح  – 3
وقد ضم السفر الثاين والثالث إىل األول لرتتيب تارخيي بل ظـاهري فقـط، فأقـدم 

وظة يف أملانيا وفرنسا تقول أن ترتيب األنبياء هو آراميا، حزقئيل، املخطوطات املحف
إصحاحًا دون ذكر أسـامء، والـذي حـدث أن جـاء  27ثم بعده جمموعة من  أشعيا

فريجـع  ومتييـزهأشعيا يف الصور وتاله بعده، ويعود الفضل يف معرفة أشعيا الثالث 
 .اسع عرش امليالديدوم يف القرن التجهود بذهلا كنوين شني وشتادة وب إىل

 سفر أرمياء §
يعد سفر أرميا من األسفار الطويلة يف العهد القديم التـي متـدنا بـالكثري عـن 
النبي أرمياء وحياته الشخصية، كام كان لتلميذه باروخ اليد الطويل يف احلفـاظ عـىل 

 .إصحاحًا  53السفر، ويضم 
 :موضوع السفر

 : يتحدث السفر عن حياة أرميا النبي وهي كاآليت
قبل امليالد يف قريـة عنـاثوت التـي تعـرف  650ولد أرميا بن حلقيا بعد عام 

اليوم برأس اخلروبة، وكانت أرسته كهنوتية إال أنه مل يكن كاهنًا بـل ودخـل رصاع 
مع الكهنة ومع أعضاء أرسته، وكان هـذا النبـي نـاثرًا شـاعرًا ظهـرت عبقريـة يف 

يالد تقريبًا يف سـنة وفـاة أشـوربانيبال قبل امل 626خطبه، وجاءت عودة أرميا عام 
آخر ملوك آشور العظام يف السنة الثالثة عرش حلكم امللك يوشيا، وكان عمـر أرميـا 
ما يقرب من عرشين عامًا ، واتسمت حياته بالرصاع الداخيل بني رغباتـه الطبيعيـة 
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كراهيـة  همـن ناحيـة أخـرى، وقـد واجهـ إلهليـةامن ناحية وبني تفهمـه للـدعوة 
 .طهاد؛ ألنه أدان الظلم واخلرابواض

 كاتب وتاريخ السفر
لـرب أرميـا يف السـنة الرابعـة أن النبي أرميا هو كاتب السفر بجملته وكلم ا

قبل املـيالد كـام ويرجـع علـامء الكتـاب  604يم بن يوشيا ملك هيوذا عام قابليهو
ويـاقيم احلافظني أن أرميا هو كاتب النبوات األخرى الالحقة للسـنة اخلامسـة ليه

 .امللك وجاء أن أرميا هو  نبي القرن السابع قبل امليالد

 سفر مراثي أرمياء §
سمي هذا السـفر حسـب الكلمـة األوىل مـن اإلصـحاحات األول والثـاين 

، وهلذه املراثي قيمـة عظيمـة مـن  "قينوت"والرابع ويف الروايات اليهودية يسمى 
ك اللغـة، أمـا عـن عـدد ناحية دراسة عروض الشعر العربي وترتيب أبجديـة تلـ

 .إصحاحات 5إصحاحاته فهي 
 موضوع السفر

 :تقسم موضوعات السفر إىل ما ييل 
 .مراثي عىل املدينة؛ وهي خزي وشكوى أورشليم -1
 ."صهيون"عقاب اهللا للمدينة املنجسة  -2

 .مرثاة شخصية وصالة -3

 .حال أورشليم يف املايض واحلارض -4
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 كاتب وتاريخ السفر
السفر، ويرجع تـاريخ السـفر إىل مـا بعـد خـراب  يعد النبي أرميا هو كاتب

 .538وقبل عودة املسبيني أي عام  586أورشليم عىل يد الكلدانيني أي عام 

 سفر حزقيال §
وهـو حزقيـال بـن بـوزي، وأصـبح  "الـرب يقـوي"ويعني االسم بالعربية 

بخـراب أورشـليم  586يف صورة أحالم ، فتنبأ عام  النبوءاتحزقيال نبيًا وجاءته 
 .إصحاحاً  48ن ذلك عقب وفاة زوجته مبارشة وعدد إصحاحات السفر هي وكا

 موضوع السفر
عن هناية أورشليم السبي، وعن  وإرساليتهيتحدث  السفر عن دعوة حزقيال 

نبوات عن الشعوب األجنبيـة كعمـون ومـوآب وآدوم وفلسـطني، وعـن الزيـارة 
بالـذكر أن للنبـي للهيكل، وخطية أورشليم، وعن دعوة إرسائيـل، ومـن اجلـدير 

 .593حزقيال أشعار ترجع إىل عام 
 :كاتب وتاريخ السفر

قبـل  571كتب السفر يف السنة السابعة والعرشين للملك هيوياكني  أي عام 
، أما عن كاتب 593 – 571امليالد لذا يمكن حتديد زمان نشاط النبي ما بني عامي 

 .السفر فهو النبي حزقيال

 سفر دانيال §
يعنـي يف وإرسائييل مـن عائلـة عملـت يف الـبالط امللكـي،  دانيال هو رجل 

، وكان دانيال متمسكًا بقيمه الدينية ورشيعته اليهودية، أما عنه  "اهللا قايض"العربية 
 .إصحاحاً  12عدد إصحاحات السفر فهي 
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 موضوع السفر
يتحدث السفر عن ست قصص لدانيال ورفاقه، كام يتحدث السفر عن حلم 

ى األربع حيوانات ورؤيا الكـبش والتـيس ونبـوة السـبعني وثالث رؤى وهي رؤ
ورؤيا آخر األيام، ومن اجلدير بالذكر أن السفر حيوي أخبـار ال تتفـق مـع  أسبوعا

 .احلقائق التارخيية
 :كاتب وتاريخ السفر

كتب السفر يف السبي بعد سقوط أورشليم وهدم اهليكل وإجالء اليهود مـن 
السفر فهو دانيال نفسه يف زمـن السـبي البـابيل  بالدهم أرض هيوذا، أما عن كاتب

 .خالل القرن السادس قبل امليالد

 

 سفر هوشع §
 14وهو النبي الوحيد من الدولة الشاملية الذي تـرك سـفرًا، ويضـم السـفر 

 .إصحاحاً 
 موضوع السفر

نية ولدت له ثالثة أطفال زا بامرأةيتحدث السفر عن حياة هوشع الذي اقرتن 
، ؟ ألن هيوه سيبيد مملكة بيت إرسائيل، )يزرعئل(رمزية؛ فالبكر  أسامءأطلق عليهم 

ابنـه ) ال عمـى ( هيوه ال يرحم بيت إرسائيـل ثـــم  نألابنته الثانية؛ ) ال رمحة(ما أ
 قـة هيـوهالعائلية فطبقها برسـالته، أمـا عـن عالثالث  ، كام واستغل النبي جتاربه ال
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بشعبه فكان هيوه يتصف بالعظمة حلبه لشعبه بـالرغم مـن جحـوده وخيانتـه، أمـا 
الشعب اإلرسائييل فأخذ يقدس هيوه كام يقدس الكنعانيون آهلة اخلصوبة لـذا حـل 

 .العقائدي لالنحاللالدمار واخلراب نتيجة 
 كاتب وتاريخ السفر

 قبل امليالد 750-725فعرص رسالته النبوية يمتد من 

 لسفر يوئي §
بالعبادة اهليكلية عىل الرغم مـن أنـه مل يكـن  ويوئيليوئيل هو فثوئيل، اهتم و

كاهنًا، وقد اهتم هذا النبي بتقديم التعاليم اهلامة التي كان هلا أعظم األثر يف أسـفار 
 .إصحاحات 3العهد القديم، ويضم هذا السفر  

 موضوع السفر
لنبـي وحـديث إن حمتويات السفر عبـارة عـن شـعر فيحـوي عـىل حـديث ا

الشعب، ثم الوعيد واإلنذار، كام ونجد الرشوط التي يتطلبها هيوه للرمحة، ونجد يف 
بعض آيات السفر طلب الصيام كام ويذكر السفر أن يوم القضاء سـيقع هيـوه عـىل 

ليس عىل شعبه، كام ويشري السفر إىل رضبـة اجلـراد القاتلـة التـي عمـت والوثنيني 
 .البالد

 :كاتب وتاريخ السفر
 – 350من املرجح أن هذا السفر قد ألف يف هناية القرن اخلامس بـني عـامي 

 .قبل امليالد 500
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 سفر عاموس §
عاموس عربي يعنى حامل أو حممول، وكان لنبوة عاموس يف رأي  االسمإن 

كثري من العلامء التأثري الكبـري عـىل الفكـر العـرباين بجملتـه وعـىل تطـور الديانـة 
اموس روح النبوة حيث دامت من بعده ما يقرب من مخسامئة العربانية، فقد أيقظ ع

عام ومل تكن يف زمانه أية كتابات نبوية تأثر هبا، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي 
 .إصحاحات 9

 موضوع السفر
 :يمكن تقسيم موضوعاته كاآليت

أقوال عاموس التي قرأها ضد الشعوب حيـث تشـمل عقـاب الشـعوب  – 1
 ذا وعقاب إرسائيلاملجاورة وعقاب هيو

وفساد إرسائيـل وفجورهـا  الدنيويةثالثة أقوال ضد إرسائيل وهي إعالن  -2 
 .تها و ظالمهائورثاء عىل خطي

الرؤى اخلمس عن حالة إرسائيل وهي اجلراد والنار ورؤيا املـذبح ورصاع  – 3
 .عاموس

 .الوعد بعودة إرسائيل – 4
 كاتب وتاريخ السفر

وه سينتقم من بيت ياوريعام الذي عاش يف القـرن أن ما يفهم من السفر أن هي
بل يف  وأسلوبههذا السفر مل يصلنا يف لغة املؤلف  الثامن قبل امليالد ومن املرجح أن

 .لغة أخرى وأسلوب آخر
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 سفر عوبيدا §
ة، وهذا االسم يعني آي 21سفر الكتب املقدسة ، ويضم  يعد هذا السفر أقرص

 .ضم إصحاحًا واحداً يف العربية عبد أو خادم الرب، وي
 موضوع السفر

 :يتحدث السفر عن
 سبب ذلكوعقاب آدوم  – 1
 .يوم الرب من حيث قضاء عقاب شامل وعودة إرسائيل -2

 كاتب وتاريخ السفر
 .يرجح علامء أن كاتب السفر هو عوبيدا وقد كتبه يف زمن ما قبل السبي

 سفر يونان §
وخيتلف هذا السفر عـن  يشتمل هذا السفر عىل قصة نبي وليس نبوءات نبي،

باقي األسفار التي تتضمن الكثري من رسائل النبوة التي قيلـت لشـعوهبا أمـا سـفر 
أولـه  يف، ويتحدث السفر وأعامله فيرسد قصة شخصية للنبي يونان ) يونس(يونان

 .إصحاحات 4عن جمازفة يونس البحر، ويضم السفر 
 موضوع السفر 
 يضم السفر

 .هروب يونان من وجه اهللا – 1
 )ه شكريتسبيح(مزمور  -2
 .املرسل املعاند ونجاح إرساليته – 3
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 .هتذيب يونان – 4
 كاتب وتاريخ السفر

ه أن أغلب الظن أن أحد قصاص اليهـود يف القـرن الرابـع تقريبـًا وجـد هـذ
 .صاغها يف أسلوبه احلايلفالقصة منترشة عىل ألسنة الشعب 

 سفر ميخا §
، وجاء  "من أمثال اهللا"ويعني بالعربيةخائيل يالعربي م لالسموهو اختصار 

ميخا من أرسة بسيطة ومن قرية بسيطة لقب هبا باملورشتي، كام ولقب ميخا بـالنبي 
الريفي؛ إذ حتـدث عـن الفالحـني والفقـراء الـذي عـانوا الكثـري، أمـا عـن عـدد 

 .إصحاحات 7إصحاحات السفر فهي 
 موضوع السفر

 :تقسم موضوعات السفر كاآليت
الدينوية عىل بيت إرسائيل، والعقـاب وعـودة إرسائيـل ، وأمـراء إعالن  – 1

 .وأنبياء حياكمون 
 .إعالنات عن اخلالص -2
 .التباين بني ديانة هيوه وديانة الشعب – 3
 .هليةإلالكشف عن الظلم االجتامعي والوعد بالربكة ا – 4

 كاتب وتاريخ السفر
ءات السفر ترجع إىل مـا يعد ميخا املورشتي كاتبًا للسفر بجملته، وبعض نبو

 .قبل عرص السبي أو بعده وال يمكن تأرخيها متاماً 
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 سفر ناحوم §
ة، وال يوجـد هـذا احوم يعني التعزيـة أو إعطـاء الثقـن االسم أنمن املرجح 

االسم إالّ يف اآلية األوىل من سفره ، كام أن مضمون السفر يعـد رسـالة دينويـة إىل 
رباطورية القديمة، كـام وجـاء إعـالن مـن اهللا مدينة نينوى العاصمة اآلشورية اإلم

مبارشة لناحوم األلقويش، أما األلقـويش فهـي نسـبة إىل ألقـوش مسـقط رأسـه ، 
 .إصحاحات 3ويشتمل السفر عىل 
 موضوع السفر

 :تقسم موضوعات السفر إىل ما ييل
 .بر اهللا وعدله – 1
 .وسقوطها نينوىحصار  – 2
 هي سبب سقوطها نينوىخطايا  -3
 وتاريخ السفر كاتب

ليس لسفر ناحوم تاريخ حمدد ولكن األدلة تشـري إىل أنـه يف منتصـف القـرن 
 .قبل امليالد 612السابع قبل امليالد؛ السابق لسنة سقوط نينوى عام 

 سفر حبقوق §
، وهذا يشري إىل حبه "حيتضن"أو  "يعانق ":جاء االسم من أصل عربي يعني
ابن املرأة الشونمية، كام أنه يوصف بأنـه نبـي هللا أو أنه تصارع مع اهللا، وأن حبقوق 

باهليكـل، كـام وعـاش  تنبئـواليس فقط ملوهبته بل ألنه ضمن مجاعة األنبياء الذين 
 .إصحاحات 3حبقوق يف هيوذا، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

132 
 

 

 

 موضوع السفر
 :يمكن تقسيم موضوعاته إىل

هـم  الكلـدانينيأن شكوى النبي لتعدي الرشير وعدم افتقاده، واجلـواب  -1
أكثر جـورًا  الكلدانينيأداة عقاب هلم، ويتحدث عن شكوى النبي من أن 

 .من هيوذا
البـار : راقب مـن الـربج احلصـنيوجواب الرب املعلن للنبي الواقف وامل -2

 .ستقع عليه الويالت) الرشير(حييا وأن البار سيكافأ وغري البار  بإيامنه

 .مزمور صالة حبقوق -3

 ركاتب تاريخ السف
قبـل املـيالد قبـل  640 -609كتب السفر خالل هناية حكـم امللـك يوشـيا 

 .سقوط نينوى، أما عن نبوة حبقوق فاألرجح أهنا كتبت بواسطة النبي حبقوق

 سفر صفنيا §
 االسم، ويتضمن "الرب خيفي أو حيمي"صفنيا يعني به يف العربية  االسمإن 

خلطر، والنبي صفنيا كان معـارصًا الثقة يف قوة اهللا بأن الرب حيمي من يعبده وقت ا
لناحوم وحبقوق وإرميا، وولد النبي أيام حكم منيسـ ملـك هيـوذا؛ الـذي حكـم 
بقسوة شديدة ال ترحم وسفك دماء كثرية وهو منيس الذي مأل أورشليم بالداء من 

ي أورشـليم ؛ وذلـك مـن نطاأقصاها إىل أقصاها، ويعتقد أن صفنيا النبي مـن مـو
 .ي املدينة ، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي  إصحاحاته الدقيق لضواحصفو
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 موضوع السفر
 :يمكن تقسيم مواضيع السفر إىل

والوجوه املختلفة لطبيعة يوم الـرب فهـو يـوم دينونـة ويـوم  "يوم الرب -1
، من حيث إعالن بعقاب عبدة البعل ومعنى يوم الرب والقضاء )1("رجاء

 .وسبل جتنب الدينونة
 .الشعوب األجنبيةضد ) دينونة(أحكام  -2

نـة يويالت وبركات وإعالن بعقاب أورشـليم وتأكيـد بربكـة البقيـة األم -3
 .للرب

 كاتب وتاريخ السفر
قبل امليالد وقد يكون هذا السـفر   640 -609تنبأ صفينا خالل حكم يوشيا 

، ومل خيلص هذا السفر من تالعب املؤلفني به، وإضافة مـا 630قد وضع حوايل ام 
 .ليس منه إليه

 سفر حجي §
بيتًا، ويعترب هذا السفر أحد األسـفار  40وهو النبي العارش وسفره عبارة عن 

يش رود انتصار كالتي تصور لنا عودة اليهود من السبي بع) زكريا، مالخي(الثالثة 
عىل بابل، ويظن أن حجي عاش حتى صـار كهـًال ورأى معبـد سـليامن، واالسـم 

                                                           
)/ صـفنيا)حبقـوق –التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القـديم نـاحوم / دافيد وباكر) 1(

 .108ص/ دار الثقافة / 1ط
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؛ ألنه ولد يف يوم من أيام األعياد اليهودية، "عيد أو معّيد"حجي يعني به يف العربية 
ابنهام سيكون له فرح العودة مـن السـبي، أمـا عـن  أنأو ان والديه كان هلام اإليامن 

 .عدد إصحاحات هذا السفر فهي إصحاحان
 موضوع السفر

 :يمكن تقسيم موضوعاته إىل ما ييل
 .دعوة إلعادة بناء اهليكل -1
 .يدالشعب، وجمد اهليكل اجلد استجابة -2

 .الوعد بزمن أفضل -3

 كاتب وتاريخ السفر
، أمـا عـن 1قبل امليالد 520من املرجح أن هذا السفر وضع مبارشة بعد عام 

كاتب السفر فمن املرجح أن حجي مل يدون سفره بيده وقد وجد مـن كتبـه لـه كـام 
 .2روخ بسفر أرميال باعف
 سفر زكريا §

حد الكهنـة وهـو جن أ، وكان زكريا معارصًا حلجي وكا"تذكر هيوه"ومعناه 
ابن عدو، ففي الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب لزكريا بن 

، أمـا عـن عـدد  واألسلوبعدو، ويتكون السفر من ثامين رؤى متفقة يف الصياغة 
 .إصحاحاً  14إصحاحاته فهي 

                                                           
 .124ص/ التوراة اهلريوغليفية ) 1(

 .113ص/ التوراة عرض وحتليل ) 2(
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 موضوع السفر
 :التالية األقساميشتمل السفر عىل 

 .هللادعوة بالعودة إىل ا – 1
 :الرؤى الثامنية وهي -2

 اهللا يدين الشعوب: رؤيا اإلنسان  –أ 
 .أعداء الرب سوف هيزمون: رؤيا القرون الربعة والربع  صناع  -ب
 مساحة وأمن أورشليم: رجل وحبل قياس -ج
 .رمز املسيا الغصن: تطهري رئيس الكهنة هيوشع  -د

اهن وهـذان يقودمهـا يقـود الشـعب والكـ: املنـارة الذهبيـة والزيتونتـان -هـ
 .ويقوهيام الروح

 .اللعنة عىل الكاذب والسارق: الدرج الطائر -و
 .سوف هيزم الرب كل القوات املضادة: األربع مركبات  -ز

 .تتويج هيوشع بن هيوصادق الكاهن العظيم الذي له مشورة السالم – 3
حلقيقـي أسئلة عن الصوم من حيث الطاعة هللا والعدل ولإلنسان هو الصـوم ا – 4

 .واملقبول لدى اهللا والوعد بالسالم والنجاح لشعب اهللا
 .نبوات عن املسيا وغريها – 5

 كاتب وتاريخ السفر
قبل امليالد ويرى العلامء املحافظون  520كانت نبوة زكريا النبي بخريف عام 

أن زكريا النبي هو كاتب السفر بجملته، لكن هذا مل يسلم به من العلـامء النقـديون 
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كتبت بواسطة شـخص آخـر ربـام كـان  14 – 9ن يرون إن اإلصحاحات من الذي
 .تلميذًا للنبي زكريا

 سفر مالخي §
وهو آخر أسفار الكتب املقدسة حسـب ترتيـب الرتمجـة السـبعينية، وذهـب 

، "مالكـي أو رسـويل"بعض العلامء إىل أن مالخي ال يعد أسًام بل وظيفـة بمعنـى 
عرش، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي  ثنياإلومالخي هو آخر نبي من األنبياء 

 .إصحاحات 4
 :موضوع السفر

 :يمكن تقسيم موضوعاته إىل ما ييل
 .يصف النبي مالخي خطايا وعناد إرسائيل: األول والثاين اإلصحاح – 1
الرشير  باخلاطئيشري إىل الدينوية التي ستحل : اإلصحاح الثالث والرابع  – 2

 .والربكة ملن يرجع عن رشوره
 كاتب وتاريخ السفر

قبـل املـيالد قبـل تـويل  480 – 450يرجع تاريخ كتابة السفر إىل ما بني عام 
نحميا احلكم عىل اليهود يف أورشليم بجيل كامل، ويمثل السفر وحدة كاملة وبيـد 

 .كاتب واحد، وال يعرف يشء عن مالخي كاتب السفر
 موقف القرآن من التوراة

ف بـالتوراة، ويـأمر املسـلمني بـاإليامن هبـا، مما ال شك فيه ن اإلسـالم يعـرت
 األخـرىوكتاب اهللا الكريم مصدقًا ملا فيها ويف اإلنجيل ، وأما كتب العهد القديم 
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، وذكر لبعض األنبياء الذين أرسلوا اليهود إرسائيلفهي يف احلقيقة رسد لتاريخ بني 
نها كليًا ملا حتتوي كام يزعمون، فال يعرتف هبا القرآن ومل يتعرض لذكرها بل أغفل ع

 .1عليه من أخبار شنيعة، وترمي األنبياء بام ال يليق بشأهنم
التـوراة : فلن تدفعنا احلامسة إىل احلط من قيمـة الكتـاب املقـدس بـل نقـول

ساموي تعرض للتبديل والتغيري ولكن ال نقطع صلته بالسامء ففيه كثري مـن  كالتايل
: سامويا، وهي األحداث األساسية مثل األحداث التي ال يمكن إال أن تكون وحياً 

كلها أحداث صـحيحة .. بدء العامل والطوفان وروايات موسى مع فرعون وغريها
م لكن اخلطأ يف التفاصيل اجلزئية هلذه األحداث مما يؤكد أهنـا مـن ايف جوهرها الع

 .صنع اليهود
 ؟؟؟؟ uأين التوراة التي أنزهلا اهللا عىل موسى  فنتساءلونعود 

 .ا القرآن بأن اليهود قاموا بتحريفها وتبديلها وفق أهوائهمجييبن
 :واألدلة عىل ذلك ما ييل

ُروْا بِِه﴾ ﴿: قوله تعاىل َّا ُذكِّ َواِضِعِه َوَنُسوْا َحّظًا ممِّ َم َعن مَّ ُفوَن اْلَكلِ رِّ  .)2(ُحيَ
كتابه عـىل غـري مـا  وتأولوافقد فسد فهم اليهود وساء ترصفهم يف آيات اهللا، 

 .)3(ومحلوه عىل غري مراده وقالوا ما مل يقل، عياذًا باهللا من ذلك أنزله

                                                           
 .203حممد األعظمي، دراسات يف اليهودية والنرصانية وأديان اهلند، ص : أنظر ) 1(

)2 ( 
 .399الصابوين ، خمترص تفسري ابن كثري ، ص : أنظر ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

138 
 

 

 

ُفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلـوُه : قوله  رِّ نُْهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اهللاِّ ُثمَّ ُحيَ ﴿َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ
 .)1(َوُهْم َيْعَلُموَن﴾

ِرُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما﴿: قال قتادة يف قوله  هـم : قال  ﴾َعقلوُه َوُهْم َيْعَلُمونَ  ُثمَّ ُحيَ
: اليهود كانوا يسمعون كالم اهللا ثم حيرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه، وقال جماهـد 

عمـدوا إىل مـا : الذين حيرفونه والذين يكتمونه هم العلامء منهم، وقال أبو العاليـة
 .)2(عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه rأنزل اهللا يف كتاهبم من نعت حممد 

M  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : وقولــه

E  D  C  BF      O  N  M  L  K       J  I  H  G
PL ٧٩: البقرة  

هم اليهود، وقال سفيان الثوري عن عبـد الـرمحن بـن : قال سعيد عن قتادة 
 :علقمة

7  8  9  :  ;    {:قوله تعاىل عن، tسألت ابن عباس 
كـان نـاس مـن اليهـود : وأهل الكتاب، وقال السدي نزلت يف املرشكني : قال) 3( ﴾

العرب وحيدثوهنم أنه من عند اهللا ليأخذوا به ثمنًا  إىلكتبوا كتابًا من عندهم يبيعونه 
 .)4(قليالً 

                                                           
 .75: البقرة ) 1(
 .201/ 1ابن كثري ن تفسري القرآن العظيم ، ج) 2(

 .1/203ن العظيم، ج القرآنابن كثري، تفسري )  3(
 .1/203ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم، ج: انظر ) 4(
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ِمـُل َأْسـَفارًا : وقوله  ـَامِر َحيْ ِمُلوَها َكَمَثِل اْحلِ ْوَراَة ُثمَّ َملْ َحيْ ُلوا التَّ ِذيَن ُمحِّ ﴿َمَثُل الَّ
املَِِني﴾ بِْئَس  ِدي اْلَقْوَم الظَّ ُبوا بِآَياِت اهللاَِّ َواهللاَُّ َال َهيْ ِذيَن َكذَّ  .)1(َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

فالتوراة األصلية فقدت وحاول اليهود إعادة كتابتها من جديد، وإذا فليست 
هي التوراة التي أمر القرآن الكريم باإليامن هبا، وإنام حكمهـا وحكـم سـائر كتـب 

القديم واجلديد أن كل روايتها إن صدقها القرآن فهي مقبولة وإن كذهبا فهي العهد 
مردودة ، وإن كان القرآن ساكتًا عن التصديق والتكذيب نسكت عنه، فال نصـدق 

 .)2(وال نكذب كام علمنا رسولنا الكريم
 يفرسوهناالتوراة بالعربانية  يقرؤونكان أهُل الكتاب  ":قال tعن أيب هريرة 

ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم :  rة ألهل السالم ، فقال رسول اهللا بالعربي
 . )3( ﴾آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم﴿ :وقولوا 

أن التوراة التي يذكرها اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه ويأمر الناس : ونعود فنقول 
 .اللوحني بيده ووضعها يف التابوت مع uباإليامن هبا قد كتبها موسى 

يف  هبـه أرض كنعـان، ووضـعو ودخلـواوقد محل بني إرسائيل تابوت العهد 
قدس األقداس يف البيت فلام جاء عهد نبي اهللا سـليامن فتحـوه فلـم جيـدوا فيـه إال 

 .لوحي احلجر

                                                           
 .5اجلمعة ) 1(
 .183سيد، العقيدة اليهودية وخطرها عىل اإلنسانية ، ص سعد الدين ال: انظر ) 2(

 .6/2678، ج)ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء(  رواه البخاري يف باب قول النبي) 3(
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وبعد سليامن حدثت سلسلة من األحداث الدينيـة والسياسـية تعـرض فيهـا 
 uضاع أيضًا ما بقي من تعاليم موسـى بيت املقدس للسلب والنهب والتدمري، ف

إال بعض األحكام اخلاصة باجلنايات واألحوال الشخصية وهي التي حتـاكم إليهـا 
 .)1(رسول اهللا يف بعض األحيان

عليـه  rأّن اليهوَد جـاؤوا إىل رسـول اهللا  ":فعن عبداهللا بن عمَر رَيض اهللا عنهام
ما جتدون يف التـوراة :  rل رسول اهللا فقا. زنيا وامرأةوسلم فذكروا له أن رجًال منهم 

كـذبتم، إنِّ فيهـا : فقال عبد اهللا بن سالم. نفضحهم وجيلدون : يف شأن الرجم؟ فقالوا
فأتوا بالتوراة فنرشوها، فوضع أحدهم يده عىل آية الرجم، فقرأ ما قبلهـا ومـا . الرجم
: ا آيـة الـرجم؛ فقـالواارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيه: فقال له عبداهللا بن سالم . بعدها 

قال عبدهللا فرأيت الرجل . فُرمجا rفأمر هبام رسول اهللا . صدق يا حممد ، فيها آية الرجم
 .)2("جينأ عىل املرأة يقيها احلجارة

وهبذا نقول أن التوراة التي أنزهلا اهللا عىل موسى  كتاب ساموي جيب اإليامن به 
ذِ : وتصديقه لقوله تعاىل  ا الَّ َ َل ﴿َيا َأهيُّ ِذي َنـزَّ َتاِب الَّ وْا بِاهللاِّ َوَرُسولِِه َواْلكِ وْا آِمنُ يَن آَمنُ

ِذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل ﴾ َتاِب الَّ ومن كذب به فقد توعده اهللا يف حمكم  )3(َعَىل َرُسولِِه َواْلكِ
ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالالً : (كتابه فقال

 ).بعيداً 

                                                           
 . 204)203حممد األعظمي ، دراسات يف اليهودية والنرصانية وأديان اهلند، ص : أنظر ) 1(

 3/1329، ج)كام يعرفون ابنائهم نهيعرفو(رواه البخاري يف باب قول اهللا تعاىل ) 2(
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التوراة املوجودة التي يتداوهلا اليهود يف هذا العرص وعمـدوا إىل حتريفهـا  أما
وتبديلها وفق أهوائهم زعموا نسبتها إىل اهللا فام يوجـد ممـا وافـق الكتـاب والسـنة 

 .فنقبله وما خالف الكتاب والسنة فنرده
 :ما هو التلمود 

ذي يصـفح أن اليهـودي أحـب إىل اهللا مـن املالئكـة ، فالـ ":يقول التلمـود 
 .العياذ باهللا.. هلية سواء بسواء إلاليهودي كمن يصفح العناية ا

 ."اليهودي من جوهر اهللا كام أن الولد من جوهر أبيه  ":ويقول التلمود 
ولوال اليهـود الرتفعـت الربكـة مـن األرض واحتجبـت  ":ويقول التلمود 
 ."الشمس وانقطع املطر

غري اليهودية، أمام زوجته ما دامت والتلمود يرصح للرجل اليهودي أن يزين ب
ويروجون من خالل وسائل اإلعـالم لكـل مـا . الزانية من اجلوييم أي غري اليهود

فنجد ُمالك أكرب قنوات العهر وبؤر البغايا هم هيود فال ) حيث عىل الرذيلة والفساد
 ).حرج عندهم بذلك فكتاهبم حيث عليه

إن ":uعـىل أيب األنبيـاء إبـراهيم  وجاء يف التلمود ما افرتوه كـذبًا وهبتانـاً 
إبراهيم أكل أربعة وسبعني رجًال ورشب دماءهم دفعة واحدة ولذلك كانت له قوة 

 .أربعة وسبعني رجالً 
 النصـارىجيب عىل كل هيودي أن يلعـن كـل يـوم  ":وجاء أيضًا يف التلمود 

ة ثالث مرات، ويطلب من اهللا أن يبيدهم ويفني ملوكهم وحكامهم، وعـىل الكهنـ
 ."اليهود أن يصلوا ثالث مرات بغضًا للمسيح النارصي
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ألن الذين ال يغسلون ... واجلحيم أوسع من النعيم ستني مرة  ":وجاء أيضًا 
كاملسـيحيني الـذين حيركـون  خيتنونسوى أيدهيم وأرجلهم كاملسلمني، والذين ال 

 ."!!أصابعهم يبقون هناك
ة، وكانـا مـن املسـيحيني فـال فإذا مات خادم ليهودي أو خادم":وذكر أيضًا 

ولكن بصفة كونه قـد فقـة .. يلزمك أن تقدم له التعازي بصفة كونه قد فقد إنسانًا 
 .1"حيوانًا من احليوانات املسخرة له

ُكـوْا  :قال تعاىل  ـِذيَن َأْرشَ وْا اْلَيُهوَد َوالَّ ِذيَن آَمنُ لَّ َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّ
يِسـَني  َوَلَتِجَدنَّ  ا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمـنُْهْم ِقسِّ ِذيَن َقاُلَوْا إِنَّ وْا الَّ ِذيَن آَمنُ لَّ ًة لِّ َودَّ ْم مَّ َأْقَرَهبُ

وَن  ُْم الَ َيْسَتْكِربُ  ].82املائدة[َوُرْهَبانًا َوَأهنَّ
 :من معتقدات اليهود

م التي تظهر يزعم اليهود يف معتقداهتم وهي بالطبع مقدسة عندهم أنه يف اليو
فيه البقرة احلمراء املقدسة يستطيعون بناء اهليكل أي هدم األقىصـ وبنـاء هـيكلهم 
املزعوم وإن غالبية اليهود يعتقدون أن هذه البقرة هي الوحيـدة التـي مـن خالهلـا 

 !!.يستطيعون أن يدخلوا اهليكل
 كيف ذلك؟

ل اهليكـل، حترق البقرة احلمراء ويأخذ رمادها ويتطهر به اليهـود قبـل دخـو
) حيث ولدت بأحد املزارع(وقبل مخس سنوات اكتشف اليهود هذه البقرة احلمراء 

                                                           
 .هناية اليهود، أبو الفدا حممد عارف) 1
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عىل طريقة التطهري  احلاخامنيوقاموا بإعداد املذبح املقدس هلا وتم تدريب عدد من 
عـىل أنقـاض  سيبنونهوالذبح واحلرق لبقرهتم بل أهنم قاموا بتصميم اهليكل الذي 

هرت مشكلة عطلت هذه العملية إذ مع بلـوغ البقـرة األقىص بعد تدمريه ولكن  ظ
تبني أن هبا بقعة مائلة للسواد يف جلدها وهذا حسب معتقداهتم ينفي أن تكون هذه 

 .البقرة هي املقصودة إذ جيب أن تكون البقرة محراء بالكامل
 ،املسـجد األقىصـ( منطقة جبل اهليكـل ىليعرتف معظم اليهود أن الدخول إ

بدون التطهري والذي سيتم عرب اكتشـافهم البقـرة احلمـراء التـي يعد خطيئة كربى 
ستعطيهم الترصيح بالدخول إىل هذه املنطقة املقدسة ومعظم اليهود الذين يعيشون 

املسـيح (يف فلسطني يعتربون أن بناء اهليكـل يعجـل بقـدوم ملـك اليهـود املنتظـر 
م التوقـف وهذا يوضح لنـا مـدى متسـكهم عـىل بنـائهم للهيكـل وعـد) الدجال

 .م من عروضباملواصلة مهام ُقدم هل
البقرة املرجوة أنه جيـب  يرى اليهود أنه إذا تأكدوا من أن هذه البقرة هي فعالً 

هدم املسجد األقىص لبناء اهليكل وتساعد احلكومة يف التحضري هلـذا اليـوم عليهم 
تطيع املسـلمني وهتيئة العامل اإلسالمي للقبول بأن يبنى هيكل اليهود ويف املقابل يس

هـذا إذا كانـت ردة فعـل ... بناء املسجد األقىص ثانيًا ولكن ليس عىل نفس اجلبـل
املسلمني أكثر من اهلتافات والتربعات وسيتم ذلك عرب وسـيط ويقـول اليهـود ان 
املسجد  لن هيدم عالنية ولكن عن طريق زلـزال أو بسـبب احلفريـات وعمليـات 

أو عــن طريــق شــخص جمنــون يقــوم بنســفه الرتمــيم التــي يقــوم هبــا املســلمون 
 .باملتفجرات

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

144 
 

 

 

 نشأة التلمود
والبابليـة  الفلسـطينيةكان الكتبة ورجال الدين املقيمون يف املعابد واملدارس 

هم الذين ألفوا أسفار الرشيعة الضخمة املعروفة بالتلمود وكانوا يقولون إن موسى 
امسة املسامة بالتوراة بل تـرك مل يرتك فقط لشعبه رشيعة مكتوبة حتتوهيا األسفار اخل

تلقاها التالميذ عن املعلمني جيال هي، أيضًا رشيعة شفوية رشح للتوراة وأهم منها 
بعد جيل وأضافوا إليها زيادات وتنقيحات وكان أهـم مـا ثـار حولـه اجلـدل بـني 
الفريسيني والصدوقيني هو هل هذه الرشيعة الشفوية هي األخرى من عند اهللا فإن 

 .مر كذلك فهي واجبة الطاعةكان األ
ويتكون  (Lamud)لوميدعناه التعليم مستخرجًا من كلمة والتلمود بالعربية م

 .من املشناة واجلامراه
هيـوذا بعد التوراة مجعهـا  ألنفسهمواملشناه أول الئحة قانونية وضعها اليهود 

اهليكـل  م اي بعد قرن تقريبًا من تدمري تيط الرومـاين 200 -190فيام بني  هانايس
 .وهو خالصة القانون الشفهي الذي تناقله احلاخامات منذ ظهور حركة الفرنسيني

 .ويزعم اليهود أنه أنزل عىل موسى يف طور سيناء تعني املثنى واملشناه بالعربية
ًا مستقبلون جيًال بعد ملويضيف اليهود أن املشناه تناقله عن موسى أربعون عا

ل قـائًام آنـذاك كمركـز دس، ملا كان اهليكل ال يـزا املقوذا هانايسجيل حتى جاء هي
لليهود مل جيز رشعيًا كتبة هذه التعاليم وقد مجع احلاخام أكيبا املشناة وقسم فصـوله 

ع وقد هنج احلاخامـات الكبـار عـىل مجـ هاء تلميذه منري فأكمل املشناه ويرساثم ج
ذي تقـدم ذكـره أن وتأليف املشناه كل بطريقته اخلاصة، حتى قرر هيوذا هانايس الـ
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يقيض عىل التشويش الناتج عن تعدد املشناه، فدون نسخة معتمدة وقد استفاد مـن 
 .مجيع النسخ املوجودة خصوصًا نسخة منري

ى إمتامه تح 10أما العلامء الذين اشرتكوا يف تأليف املشناه منذ وفاة هليل سنة 
حه اجلـامرا يعرفـون يف وضع رش اشرتكوايم والعلامء الذين ئم، فيسمون تنا20سنة 
أمورائيم والذين أضافوا رشوحهم إىل التلمود يف القرنني السـادس والسـابع  باسم

فيسمون سابرائيم أي العقالء أو املنـاظرون واحلاخامـات الـذين فرسـوا التلمـود 
الً أطلق علـيهم بوسـيكيم أي إيسمون جيونيم إذا كانوا رؤساء املجامع اليهودية و

 .املقررون والفاصلون
وأحكام املشناه إما عامة جمهولة املصدر وهي أحكام مقبولة وأما آراء احلكامء 

هي املفضلة عند التعارض حول مسألة ما ، ) احلاخامات(أو املعلمني وآراء احلكامء 
 .ولغة التلمود هي اللغة العربية احلديثة فيها أثر من اليونانية والالتينية 

 .هنايس ل بدأه أول مرة أبنا احلاخام هيوذامعناها اإلكام) بكرس اجليم( واجلامرا
يل وسيميون ، واستأنف احلاخام آيش هذا العمـل نالماحلاخامان جا: هانايس
وأكمله احلاخام أبينوا الذي يسمى رابينا أيضًا ووضعه  425إىل  365يف صور من 

اخلتامية إىل احلاخام مويس أو من سمي لـدى اليهـود بـامللقن أو اآلخـر  يف صورته
مل يعـد مـن اختصاصـهم األمـر بيشـء وإنـام كـانوا  مـنمن العلامء الذين اتبعوه و

جاء ء الساميون ثم يستطيعون االستنباط من األحكام السابقة وخلف هؤالء العلام
 .نوأخريًا عهد احلاخامات العادي
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 والتلمود تلمودان
أو  ويسمى أيضًا تلمود أو مجارا أرض إرسائيل و تلمود :تلمود أورشليم – 1

م بعد اإلجراءات الشديدة التي اختذها 400تم مجعه سنة ) املغرب(مجارا بني مآربا 
Ursicinus  يف فلســطني ممــا أقلــق اليهــود بضــياع القــانون الشــفهي .م351ســنة

الرسيري ويرى ظفر اإلسالم خان أن علامء قيرصية هم الذين قاموا بتدوين تلمود 
كر هذا االسم جمازًا عىل سبيل إطـالق أورشليم وليس علامء أورشليم أنفسهم ويذ

 .ر هذا التلمودمالكل عىل اجلزء وكان احلاخام يوحنان عىل رأس القائمني بأ
اكتشف علامء اليهود بعد موت هيوذا هانايس أنـه قـد تـرك  :تلمود بابل – 2

مشناه هيوذا هانـايس  أساسهتلمود بابل  فأشياء كثرية دون تدوينها يف املشناه ونص
أهم الكتب التي ألفت بعد موته ح التي كتبها احلاخام أباأريكا يف صور ومع الرشو

وبعد أن زادت املناقشات واآلراء التي اتفق عليها احلاخامات خافوا  "وسفتات" هو
من ضياعها يف حالة عدم التـدوين وأول مـن قـام بتـدوين تلمـود بابـل هـو آيش 

الئحة قانونية معتمدة وكتاب  بمساعدة رابينا وكان هدفه أن تكون يف أيدي اليهود
يدرسه طلبة اليهود وقد أكمل احلاخام رابينا بارهونا عمـل آيش الـذي مـات قبـل 
استكامل مرشوعه وقد قام احلاخام سابرائيم يف القرانني السادس والسـابع بوضـع 

املختلف يف أمرها والتلمـود  األمورصل يف فوايش والرشوح عىل نسخة رابينا واحل
 .ملعتمد لدى اليهودالبابيل هو ا

نرسـ (أول من نرش التلمود بجهد منظم هو موسى ين ميمون لذا لقب بسـم 
ميشـناه "املعنـون م فـأخرج عملـه الشـهري 180، وكان ذلك عام )املعبد اليهودي

أعاد القانون واليد القوية ويضم كتابه أربعة أجزاء من أربعة عرش كتابـا  أي "توراة
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إليه بحثًا فلسفيًا ضخًام أضاف من عنده عليه فنبـذه ثم أضاف  هبكامل وهو التلمود
 .م1205مرص حيث مات سنة  إىلقومه وحكم عليه باملوت ففر 
 :املراحل التي مر هبا التلمود

م وكـان .ق 450 -م.ق125سنة من  800واستمرت  :املرحلة الشفهية – 1
هالـة والوثنيـة اليهود يف هذه الفرتة يتناقلون التلمود مشافهة يف عصور األمية واجل

والفساد  االجتامعي واجلنيس والسيايس ورسى عليه ظالم الواقع اليهودي السـائد 
 .آنذاك

م يف 500 -م. ق450واستمرت حوايل ألـف سـنة مـن  :مرحلة الكتابة – 2
عصور اإلبادات اجلامعية لليهود عىل يـد الـدول الكـربى املجـاورة هلـم وحتريفـه 

ويكـذبوه وهيـدموا دينـه وحيـاربوا بـه  uمـه ليناقض النرصانية ويتهم عيسى وأ
 .النصارى
ليناقضـوا دينـه  rال سيام بعـد بعثـة النبـي حممـد  :استمرارية التحريف – 3

ويكذبوه وضموا إليه عدائهم لإلسالم واملسلمني لفرتة قرنني من الزمان بعد بعثـة 
 .rالنبي املصطفى

ــه -4 ــى طباعت ــه حت ــل في ــف املتواص ــة التحري ) م1523  -500( مرحل
واستمرت حـوايل ألـف سـنة يف العصـور الوسـطى، ومـا لقـي اليهـود فيـه مـن 
اضطهادات وإبادات هلم بسبب التلمود، واستمر احلاخامات يضـمون إليـه جملـدًا 

 .هناية كل قرن حتى أواخر القرون الوسطى
-1523( مرحلة طباعته واسـتمرار التحريـف واحلـذف والزيـادة فيـه – 5
رين مة وبعد أن فضح التلمود وحوكم وقاسى اليهود األحوايل مخسامئة سن) 2000
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أخذ احلاخامات يضمون إليه جملدًا شفهيًا غـري مكتـوب يف هنايـة وبسببه يف أوروبا 
 .كل قرن

وإذا مجعنا مدد هذه املراحل يكون عمر التلمود حتى استقر بوضعه اليوم هو 
يلبـي رغبـات حتى اليوم وقد أشبع بالتحريف بام  uمنذ موسى ! سنة) 3250(

اليهود ومصاحلهم ويف الطبعات احلديثة للتلمود قام اليهود بحذف بعض االشـياء 
من التلمود نتيجة ملا أحـدث مـن ضـجة يف أوروبـا خاصـة موقـف التلمـود مـن 

 .املسيحية
 :رسية التلمود

يرصح التلمود أن عىل غري اليهودي الذي يدرس التلمـود واليهـودي الـذي 
لهام ومل تكتشفه أوروبا إالّ بعـد ميضـ سـبعة قـرون مـن يساعده عىل ذلك جيب قت

ك يف أواسط القرن الثالث عرش وقبل ذلك التاريخ كان رسًا بني اليهـود لالزمن وذ
وحدهم وكان هذا االكتشاف يف أوروبا عن طريق املرتدين من اليهود وعن طريـق 

 .ة والنقلهجرة العلامء املسلمني بعد نكبة األندلس وعن طريق قيام حركة الرتمج
 -:التلمود واملراحل التي مر هبا نخرج بالنتائج التاليةوبعد بحثنا لنشأة 

اهللا شفوية  من التلمود كتاب من وضع احلاخامات أنفسهم وليست رشعة – 1
 .مع األلواح وهو بريء منها كل الرباءة uأنزهلا عىل موسى 

الـزمن ومل يكـن التلمود كتاب أحاطت به الرسية التامة لفرتة طويلـة مـن  -2
 .يطلع عليه إالّ القليل من الناس
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التلمود كتاب ال زال خاضعًا للتحريف والتبـديل وفـق مصـالح اليهـود  – 3
 .وأهوائهم ورغباهتم وأطامعهم

التلمود يعطي صورة واضحة عـن الشخصـية اليهوديـة وطريقـة تفكـري  – 4
سات حولـه اليهود عىل مر العصور لذلك ال بد من إجراء املزيد من الدرا

وال بد من ترمجته إىل العربية للوقوف يف وجه الغزو الثقايف املرافق للحملة 
 .الصليبية والصهيونية

 

 
قبل كل يشء لنأخذ املعطيات التالية، والتي تفرضها علينا الوقائع ومعلوماتنا 

 :عن التوراة والتاريخ اليهودي 
أي األسـفار اخلمسـة األوىل ) اهلكزاتوك(م واملذكور يف إن تاريخ اليهود القدي -1

 .التوراةمن التوراة، ال يمكن التحقق من صحته من أي مصدر آخر سوى 
وأن علامء اليهود يعلنون رصاحـة أن تـارخيهم القـديم أسـطوري وقـد أعيـد  -2

 .وضعه من وجهة نظر فريسية

 400بابـل حـوايل  وأن اليهودية األرثوذكسية املستندة إىل رشيعتهم نشـأت يف -3
 ).روين آرثر/ نقًال عن الدكتور ( سنة قبل امليالد فقط

وأن علامء الكتاب املقدس كلهم جممعون عىل أن العهد القـديم جـرى وضـعه  -4
 .الل وبعد النفي إىل بابلخ

  غاية الكتب المقدسة اليهودية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

150 
 

 

 

تربط ببعضها فئة قتالية غري قابلـة لالمتـزاج  أنوإن غاية الرشيعة اليهودية هي  -5
ادنـة معهـم، وال تعـرف الرمحـة أو الشـفقة هحلة واململصـاامع الغري وال تقبـل 

 .ومنظمة تنظيًام شبه عسكري

 .تصف فئة من املتآمرين املثاليني) اهلكزاتوك(وأن الصور اخليالية يف  -6

لعقوبـات لوان أسفار العهـد القـديم التاليـة للهكزاتـوك وإنـام هـي وصـف  -7
 .طاعوا الرشيعةعصوا أو أ إنواملكافآت التي يستحقها اليهود حسبام يكونوا 

أي أن ) الوعـد(ة لكي يـأتيهم عتباع الرشياوإن رسالة األنبياء لليهود هي فقط  -8
 .وإال عوقبوا باملحو من الوجود –يتملكوا األرض ومن عليها 

وبناء عىل ذلك كله ال مناص أمامنا من اجلزم بأن تاريخ اليهـود خمتلـف عـىل 
وهدفهم خلق تقاليـد قوميـة  بابل من اليهود يفمرون نطاق واسع، وقد اختلقه املتآ

حتـت  كثري البطشهلا غاية قائمة بذاهتا لدى املنفيني وذريتهم، تفرض عليهم تنظيًام 
ثوب الدين عليهم ، إلخفاء وتربير غاياهتم إلجرامية  إضفاءأمرة الرشيعة، ومن ثم 

 .ضد العامل
ها تقاليـدهم املؤامرة األفكار من البابليني، ثم أضافوا إلي واضعووقد استعار 

 .)1(القبلية اخلاصة بعد تنميقها وتزيينها، ثم أطلقوا ملخيالهتم اخلصبة العنان
 
 

 

                                                           
 .مستل من اإلنرتنت) 1(
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Zionism 

املخططات املرسومة إلعادة  مهمتها تنفيذهي منظمة هيودية تنفيذية، : تعريفها
ملزعـوم لـه مل يثبت إىل اآلن بأن اهليكل ا( وبناء هيكل سليامن –اليهود  –جمد بني إرسائيل 

، ثـم إقامـة مملكـة )أصل تارخيي إذ أن احلفريات مجيعها قد خيبـت آمـال الصـهاينة يف ذلـك 
املنتظر، سميت ) ملك هيوذا (إرسائيل ثم السيطرة من خالهلا عىل العامل حتت ملك 

 .يت املقدس يقدسه اليهودجبل يقع جنوب ب) صهيون(نسبة إىل : بذلك
ومضموهنا وأشخاصـها، كـام أن  وأسلوهبا الصهيونية هيودية بحتة يف شكلها

الصهيونية حركة دينية سياسـية معلنـة ختـدم اليهـود بطريـق مبـارش فهـي اجلهـاز 
 .التنفيذي الرشعي والرسمي لليهودية العاملية

 : تارخيها ونشأهتا
الصهيونية ليست وليدة هذا العرص فقد مـرت بمراحـل كثـرية منـذ القـرون 

عدها وقبل ظهور اإلسالم وبعده، وكانـت مراحلهـا األوىل قبل ظهور املسيحية وب
والعـودة إىل أرض فلسـطني وبنـاء  ةاضـف مهمتها حتريض اليهود عـىل االنتاألوىل

املؤامرات واملكائـد ضـد  ةكايالكربى، وح هيكل سليامن ، وتأسيس مملكة إرسائيل
 .األمم والشعوب األخرى
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م حـني اجتمـع 1806ام فقد بدأت نواهتـا األوىل عـ: أما الصهيونية احلديثة 
الستغالل أطامع اليهـود وحتريضـهم  –نابليون /املجلس األعىل لليهود بدعوة من 

اليهودي التي متخضـت عـن املـؤمتر اليهـودي ) هرتزل(ثم حركة  –عىل مساعدته 
م، والذي قرر فيه أقطاب اليهـود مـا يسـمى 1897بسويرسا عام ) بال(العاملي يف 

وهو املخطط اليهـودي اجلديـد لالسـتيالء عـىل  )حكامء صهيون بروتوكوالت(بـ
 .العامل ومن هذا املؤمتر انبثقت املنظمة الصهيونية احلديثة

 

 
: أما أهـدافها فهـي ذات جـانبني . ذكرنا أن الصهيونية حركة هيودية خالصة 

 :ديني وسيايس
 :أما اجلانب الديني فيتلخص فيام ييل

لعـودهتم إىل أرض  العـامل،الديني بني اليهـود يف مجيـع أنحـاء  إثارة احلامس -1
 ).أرض فلسطني(امليعاد املزعومة 

حث سائر اليهـود عـىل التمسـك بالتعـاليم الدينيـة والعبـادات والشـعائر  -2
 .اليهودية وااللتزام بأحكام الرشيعة اليهودية

م للتصـدي إثارة الروح القتالية بني اليهود، والعصبية الدينيـة والقوميـة هلـ -3
 .لألديان واألمم والشعوب األخرى

 :أما اجلانب السيايس فيتلخص فيام ييل

  ف الصهيونيةأهدا
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وذلـك بتشـجيع اليهـود يف ) هيودية داخليًا  هاأي جعل(حماولة هتويد فلسطني  – 1
مجيع أنحاء العامل عىل اهلجرة إىل فلسطني وتنظيم هجـرهتم ومتويلهـا، وتـأمني 

وذلك بإقامة املستوطنات داخل  ىكنالستقرار النفيس والوظيفي والسوسائل ا
وهي عبارة عن جممعات سكنية حديثة كاملة املرافـق متويلهـا "أرض فلسطني 

، وتوطيـد الكيـان  "الصهيونية من تربعات اليهود والدول املوالية هلم يف العامل
 .يف فلسطني سياسيًا واقتصاديًا وعسكرياً  الناشئاليهودي  

امليًا، وذلك بانتزاع اعرتاف أكثر دول العامل بوجود تدويل الكيان اإلرسائييل ع – 2
دولة إرسائيل يف فلسطني ورشعيتها وضامن حتقيق احلامية الدولية هلا، وفرضها 

لـذلك نجـد أن الصـهيونية . عىل العامل ، وعىل املسلمني عىل وجه اخلصـوص
ئيل  تقوم بدور رئيس يف دفع أمريكا وروسيا وأكثر الدول يف أوروبا حلامية إرسا

ودول  أمريكـاسياسيًا وعسكريًا ودعمها اقتصاديًا وبرشـيًا ، فبـالرغم مـن أن 
شيوعية حتارب األديان كانت وبالرغم من أن روسيا  –دول نرصانية  –أوروبا 

وبالرغم أيضًا من أن شعوب هذه الدول تكره اليهـود بحـق إال أهنـا ال تـزال 
 .ثري الصهيونية الواضحوما ذاك إالّ بتأ. حتمي دولة إرسائيل وتدعمها 

خطـوة  واالقتصـادية،السياسـية  يـةمتابعة وتنفيذ املخططـات اليهوديـة العامل -3
ثـم  املخططات،هلذه بخطوة ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الرسيع والدقيق 

 .التهيئة هلا إعالميًا ومتويلها اقتصاديًا، ودعمها سياسياً 
العـامل أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات توحيد وتنظيم جهـود اليهـود يف مجيـع  – 4

خلدمـة اليهـود وحتقيـق ومنظامت، وحتريك العمالء واملأجورين عند احلاجـة 
 .طاهتمطمصاحلهم وخم
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يف هناية القرن التاسع ، عندما ظهـرت احلركـة الصـهيونية ، كـان مـا يسـمى 

 بقـاء اليهـود يف تيار الداعي إىلهو الغالب يف هذه احلركة، وهو ال "التيار الوطني"
يف هذه املجتمعات ، وكانـت غالبيتـه مـن  االندماج، والعمل عىل بالدهم األصلية

 .املثقفني والعامل والفقراء أو من الطبقة املتوسطة
ر اوكان يتزعمه غالة الصـهاينة مـن كبـ "التيار القومي"أما التيار الثاين، فهو 

يامرسـون عليهـا نشـاطهم  "أرض  "يشء عـن األغنياء اليهود الباحثني قبـل كـل
بعيدًا عن منافسة الربجوازية األوروبية القوية، ومل يكن يعنيهم كثريًا أن  االقتصادي

ن مرشوعًا اقتصاديًا اتكون هذه األرض فلسطني أو غريها، فاملوضوع بالنسبة هلم ك
 .فحسب

ثـم طـرح ! غاناوبالفعل فقد طرح يف البداية إنشاء دولة لليهود يف أوغندا أو 
ومـع ظهـور النزعـات العنرصـية يف ! دولة يف مناطق واسعة من األرجنتني  إنشاء

ثم يف باقي الدول األوروبية،  أوالً،أوروبا واملذابح التي تعرض هلا اليهود يف روسيا 
ونتيجـة عـدد كبـري مـن  ،لليهودالتيار القومي الداعي إىل وطن قومي  أنصارازداد 

 .املزعوملسطني لتكون هي الوطن القومي العوامل تم اختيار ف
من الطريف ذكـره، أن أدبيـات احلركـة الصـهيونية كانـت تسـمى فلسـطني 
باسمها األصيل، ومل تكن تسمية إرسائيل قد خطرت هلم عىل بال، حتـى بعـد قيـام 

م يعرفـون أن عىل األقل ، ألهن 1952حتى العام  "فلسطني"كانت تسمى  إرسائيل
، وكان قد اندثر من الوجود ، وذاب بني الشـعوب املنطقـة مشعب إرسائيل املزعو

  مغالطات صهيونية
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وأن اللغة العربية نفسها قد اندثرت مـن ! منذ القرن السادس قبل امليالد عىل األقل
املقصـود  (ةوقد كان اليهـود يتكلمـون اآلراميـالوجود ، ومنذ ذلك الزمن أيضًا ، 

ية وهيمنتها عىل املنطقة ثم ظهور العرب"وبعد ذلك يف فلسطني  )هيود السبي يف بابل
 .تكلم اليهود العربية مثلهم مثل غريهم من شعوب املنطقة

وعندما قامت الصهيونية بمحاولة إحياء اللغة العربية، وهـي املحاولـة التـي 
، وهي ال مصطنعةكان لليهود األملان الدور البارز فيها، فقد جاءت العربية احلديثة 

فاللغـة العربيـة  .العريـقات األصـل الرشـقي العربية األصـلية، ذ للغةمتت بصلة 
وهي  "اللغات السامية"احلديثة غري قادرة عىل نطق ثالثة من األحرف األساسية يف 

احلاء والعني والقاف ، إضافة إىل قلب احلـروف املـأخوذ عـن اآلراميـة ، وحتويـل 
وهكـذا ضـاعت  (W)إىل ف، بثالثة نقاط وهو احلرف األملـاين) و(األملان احلرف 

 .اللغة العربية ، مرتني وأصبحت لغة عجيبة ، هجينة ، مصطنعة، حتى النهاية
مثال آخر للتزوير البشع الذي متارسه الصهيونية، هو ادعائها بـأن اليهـود يف 

دين معني هو الدين اليهـودي، فقـط ولكنهـا تـذهب  أتباعمجيع أنحاء العامل ليسوا 
شعب واحد من عرق واحد يف واحدة  تدعي بأن هؤالء إنام هم إذ     أبعد من ذلك،

 .من أكثر اخلدع بشاعة يف تاريخ اإلنسانية
ير واخلداع ، هو إدعائها بأن فلسطني، هي األرض املوعودة، ومثال ثالث للتز

 األمـرورغم فشلهم الذريع يف إثبات هذا ! وهي احلاضنة الطبيعية للديانة اليهودية
الزمان مزودين بكل ما خيطر عىل بال  وهم ينبشون يف تراب منذ أكثر من قرنني من

من إمكانيات تكنولوجية، وماليني الدوالرات، وأدعية احلاخامات، وقد أخرجت 
أرض فلسطني كل أرسارها، ومل يعثر عىل أثر واحـد لكـل مـا ذكـر يف التـوراة، ال 
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 كل احلضارات التي مرت عىل فلسطني نعرفها جيدًا ويمكـنال قصور وال ممالك و
قــة ، وابــرز هــذه احلضــارات هــي احلضــارة الكنعانيــة واحلضــارات بد تأرختهــا

 االفلسطينية، حتى إنسان ما قبل التاريخ كان حارضًا بأدواته البدائية ، ليكون شاهد
يامرسون الكذب عالنية ، مستفيدين  وبدؤواعىل فضيحة اهلدهد هذه فجن جنوهنم 

 .بالدرجة األوىل من غياب الطرف العريب ، وصمته املريب
 

 
احلركة الصهيونية حركة عنرصية استعامرية استيطانية توسعية ورجعية فاشية، 
تقوم عىل مذهبية ترتكز يف مبادئها عىل االستعالء واالستغالل، وتستند إىل نظريات 
التوسع والسيطرة والعدوان، وتستخدم العنف يف وسائل تطبيقها ومارستها كـأداة 

ق أهدافها، وذلك يف ضوء احلقائق العلمية والتارخيية وعىل أساس ترصحيات لتحقي
 .زعامء الصهاينة وأقواهلم ، وما يقومون به من أعامل وما أسفرت عنه هذه من نتائج

ارتكزت ومنذ نشوئها عىل عدة فرضيات  االستعامريوالصهيونية يف مذهبها 
مسـتغلة بـذلك الـدين ) ميـةأن اليهوديـة ديـن قو(خاطئة ابتكرها واضعوها مثل 

وحدة الشـعب (و) اجلنس اليهودي(و ) القومية اليهودية(اليهودي، ودعية وجود 
ولتحقـق أهـدافها  كمرشـوع اسـتعامري ) بأرض امليعـاد(لتعلق اليهود ) اليهودي

 .عىل أرض فلسطني) الدولة الصهيونية(إلقامة الوطن العريب اليهودي 
ون يـاإلدعاءات الصـهيونية فـابن غور لقد ظلت هذه الفكرة املوجهة تغذي

حيـث كانـت اململكـة ) الثالثـة إرسائيل مملكة(عن قيام ما اسامه  1963أعلن عام 

  األسس الدينية للحركة الصهيونية
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قبـل  167بعد ثـورة املكـايني عـام  أصبحتوالثانية التي ) مملكة داود(األوىل هي 
ويف الوقت احلـايل تتحـدث عـن االسـتيطان وعـن . اإلسكندراملسيح ضد حلفاء 

 1967ا يف املدى القصري وأعلن مويش ديـان يف آب  هده، وهو هدفاالستيطان وح
شعب الكتاب املقدس، فان  أنفسناوإذا كنا نعترب وإذا كنا نمتلك الكتاب املقدس، (

ــا باملثــل  ــاء، أرض آلالكتــاب املقــدس، أرض القضــاة وا نمتلــك ارض أنعلين ب
أعرض  وإنامسياسيًا ،  وغريها ، وأنا ال أعرض هنا برناجماً  وأرحياأورشليم اخلليل، 

، وعـىل الـدول أن تفهـم أن األبنـاءأمرًا أكثرًا أمهية أعرض الوسائل لتحقيق حلم 
سيناء ، ومرتفعات اجلوالن، ومضيق تريان، وجبال غرب األردن، بغض النظر عن 

ن لتحقيق ما جويعلن مناحيم بي تقع يف قلب التاريخ اليهودي اإلسرتاتيجيةأمهيتها 
تضم كل املنطقة التي كان يسيطر عليهـا  أنالتي ال بد ) ئيل الكربىإرسا(يسميه بـ 

 .امللك دود وامللك سليامن قبل ثالثة أالف عام
واحلجج الصهيونية الدينية تستند إىل حجة العهد الذي قطعـه هيـوه للشـعب 

وهذا النص الذي يستند إليه الصهاينة يمنح ) الشعب املختار(اليهودي حني جعله 
وأعطي لـك ولنسـلك مـن بعـدك أرض غربتـك كـل ( إلبراهيمن كل أرض كنعا

 ).أرض كنعان
والواقع أن هذا العهد قـد أعطـى يف أيـام إبـراهيم وفـق نمـوذج العالقـات 

كانت كل قبيلة تتعاهـد مـع سـيد مـا واالجتامعية يف الرشق كله يف ذلك احلني، إذ 
التضـحية وبعـد  بالطاعة مقابل محايته، وخيتتم هذا العهد بـذبح حيوانـات هلتعهد

 .اخلتان رمزًا هلذا العهد
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أن حتجر املؤسسة الدينية اليهودية هذا يرتك أثارًا سياسية خطرية فهـو يـؤدي 
ج كهـذه هـي التـي ىل النزعة القومية، ولقـد كانـت حجـإىل إضفاء رشعية دينية ع

برزت هلتلر ودبرت عىل أساس ذلك املذابح لليهود، وباسم نفـس هـذه العنرصـية 
نني تورمريج النازية، اليهودية بأنـه مـن ولـد ألم هيوديـة فهـو هيـودي صورت قوا

ومن سخرية القدر أن نفس األفكار البيولوجيـة (ويقول أحد اليهود حاييم كوهني
العنرصية التي روج هلا النازيون، والتي أهلمت قوانني تورمريج الشـائنة هـي التـي 

ئيـل وجيـري هـذا كلـه يف تعد أساس التعريف الرسمي لليهودية داخل دولة إرسا
الوقت الذي تتخطى فيه التوراة واألنبياء هذه النزعة الطائفية، فسفر التثنية والنبـي 

أي عن التحول الداخيل لإلنسان بحلول اهللا فيـه ) ختان القلب(ارميا يتحدثان عن 
كام أن املسيحية يف العهد اجلديد تعلن عن إقامتها . وليس عن جمرد الطقس الشكيل 

: قة الشخصية بني كل إنسان وبني الرب تتخطى النزعـة الطقوسـية ، فيقـول العال
يف املسيح يسوع ال اخلتان ينفع شـيئًا  ألنه( –وهو هيودي باملولد  –بولص الرسول 

العامل باملحبة فهو هبذا يقطع كل صلة بمزاعم متيز شعب خمتـار  اإليامنوالعزلة بل 
 .)فالرب هو رب كل الشعوب

الكريم نفس النزعة العاملية العامة ونفـس النظـرة إىل الـداخل وجيعل القرآن 
وإذا (هلـي إلالروحي يف تفسريه للعهد أنه مفتوح أمام كل من يعملون وفق الروح ا

ومـن ذريتـي : إين جاعلك للناس إمامًا قـال: قال فأمتهنابتىل إبراهيم ربه بكلامت 
ميثـاق للقلـب إنـام م الـدم فلسنا إذن أمام عهد بحك) ال ينال عهدي الظاملني: قال

 ).إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(  rيقول النبي 
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) بـاحلقوق التارخييـة(ويقوم األساس الديني عىل تصـور قـبيل فـإن املطالبـة 
، فالبالد التي يسـميها الكتـاب لليهود يف فلسطني تستند إىل تزييف وتعمية تارخيية 

أي أرض (م الرومـان والتـي سـميت بفلسـطني منـذ أيـا) أرض كنعـان(قدس امل
الذي يمتد من الفرات إىل النيل وهو موقع ) اهلالل اخلصيب(تقع يف ) الفلسطينيني 

تارخيي عربته وامتزجت فيه كثري من الشعوب ، وحـني جـاءت قبائـل ابـراهيم يف 
فـيام بـني النهـرين لتسـتقر يف أرض ) أور(القرن الثاين عرش قبل امليالد من أرايض 

إىل صحراء مهجورة، ومل تكن أول من يقطن هذه األرض ، فقد  كنعان فإهنا مل تأت
وصل إليها األموريون قبلهم بثامنامئة عام وجاءها اآلراميون يف القرن الثـاين عرشـ 

املنطقة الساحلية ، ثم أصبحت البالد  الفلسطينيونقبل امليالد ، وبعدهم بقليل نزل 
رومانيـًا ،  إقلـياممليالد ، وغدت فيام بعد فيام بعد إقليًام أشوريًا يف القرن الثامن قبل ا

 .ثم فارسيًا ، ثم عثامنيًا ، قبل أن تنتقل إىل أيدي املستعمرين اإلنكليز
ولعل هذا املفهوم حول األرض املختلفة التي تفوق قدسيتها أي أرض أخرى 
الرتباطها بالشعب املختار هو األساس لبعض الشعارات الصهيونية اهلزلية املعادية 

باعتبـار أن األرض هـي ) أرض بال شعب لشـعب بـال أرض إعطاء(اريخ مثل للت
التي ال وجود هلا يف احلقيقة للشعب اليهودي  الذي هييم عىل وجهه  إرسائيلأرض 

وهذه األرض وال شك هي بقايا وثنية يف الدين اليهودي ، وارتبـاط . وال أرض له
ا الـنمط البنيـوي الـذي الدين اليهودي ارتباطًا باألرض هو تعبـري آخـر عـن هـذ

األمـر الـذي ) املكـان) (بالنسبي) الديني(املطلق  ارتباطنالحظه يف اليهودية وهو 
 .جيعل التسامي واجلدل مستحيلني

ومن مظاهر النزعة الدينية املتطرفة ما أنكرته الصهيونية مـن وجـود كـل مـا 
إشارة واحدة ) يةالدولة اليهود(ليس هيودي يف إرسائيل فان هرتزل مل يبرش يف كتابه 
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إىل وجود العرب يف فلسطني، حيـث أكـد أن املرشـوع الصـهيوين واضـح للغايـة 
 يف يف حـني أنـه كـان) إعطاء أرض بال شعب لشـعب بـال أرض(وسهل التحقيق 

ألف هيـودي يف فلسـطني  25حني بدأت اهلجرة الصهيونية . م1882فلسطني عام 
الصـهاينة احلـديث عـن  يعيش بني نصف مليون من السكان العرب، وقد ضـخم

) الهـوت األرض املقدسـة(األرض ، وارتباط اليهود هبا حتى نشأ مـا يسـمى بــ 
فاألرض يف العقل الصهيوين حتولت إىل فكرة الهوتية ، ونفذت أبعادهـا التارخييـة 
املتعالية ، فاألرض املقدسة جزء من السامء واألرض اللذين خلقهام اهللا قبـل بدايـة 

الذي حيل يف الطبيعة والتاريخ هو صـاحب الترصـف يف كلـيهام ، له إلالتاريخ ، وا
 .عىل األرض متهيدًا لتهديدها االستيالءولتربير 

غري (عرب تارخيها كان يقطنها شعب ) لألرض املقدسة(فالتفسريات التوراتية 
كـان يقطنهـا الكنعـانيون . م.ق1000ومنذ بدايـة تارخيهـا وحتـى عـام ) مقدس

ا اليهود بضع مئات من السنني ، توافد بعدها الغـزاة إىل أن ثم قطنه والفلسطينيون
م وأمام هذه احلقائق التارخيية كان ال بـد ملفكـري 70اختفى اي وجود حقيقي عام 

مشـكلة ملكيـة (عـىل هـذه املشـكلة  اإلجابـةالصهيونية بتفسرياهتم التوراتية مـن 
يف البـدء ( التوراةة يف فقد كتب احلاخام راش معلقًا عىل العبارة االفتتاحي) األرض 

أن اهللا خيرب إرسائيل والعامل أنه هـو اخلـالق، : يقول ) خلق اهللا السموات واألرض 
ولذلك فهو صاحب ما خيلق يوزعه كيفام يشاء ، ولذا فإن قال  الناس لليهـود أنـتم 

من أهلها فإنه يمكن لليهـود أن  وأخذمتوهالصوص ألنكم غزوتم أرض إرسائيل 
 ).لنا أعطاهاأن األرض مثل الدنيا ملك وهو قد (جييبوا بقوهلم 

وحسب هذا التصور الديني يرى اليهود أن تارخيهم مقدس يعـرب عـن اآلراء 
ألخرى واألمة اليهودية  ةونآيتدخل يف التاريخ اليهودي من  الرسيانية فآله إرسائيل
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مبـارش أي أن اخلـالق قـد حـل يف الشـعب وتـاريخ  اهليظهرت من خالل تدخل 
هلية يف اليهود حوهلم إىل أمـة مـن القديسـيني والكهنـة إلب، وحلول الروح االشع

 .واألنبياء
ويبدو أن الرؤية الدينية القوية للتاريخ هي التي شجعت النزعات التصـوفية 
التي هيتم هبا تاريخ اليهودية وقضت عىل االجتاهات العقالنيـة وهـي يف صـميمها 

 للدين، وهـذه األسـطورة التارخييـة تتبـع معاداة للتاريخ، ومن هذا التصور القبيل
للصهيونية التي تتسم بنفي حقوق الغري وثقافة الغـري  االستيطانيةالروح العدوانية 

تلهم الصهيونية يف نظريتهـا ويف  االستيطانيةووجود الغري، وهذه الروح العدوانية 
 .ممارستها ويف سياستها الداخلية واخلارجية

النزعــة العرقيـة اليهوديـة بارتباطهـا بالــدين  يلعـوحاولـت الصـهيونية أن ت
اليهودي، فاليهودي يف نظر الصهيونية أكان هيوديًا بـالعرف أو بـاملرياث التـارخيي 

الـذي ال ) النقـي(الثقايف أو بالدين القومي أو هبذه العنارص جمتمعة هـو اليهـودي 
اليهـودي (م ألن مفهـو) تـربتهم(تشوبه شائبة من تقاليد األغبار التارخييـة أو مـن 

هيونية العامل بموجبـه إىل هيـود ي قسمت الصذيشكل األساس للمخطط ال) النقي
إىل  لإلشارةخدم حاليًا إرسائيل  قداخلالص ) القومي اليهودي(غيار، وأن مفهوم أو

ة عـىل وال ء ين اليهـودي، وهـو مفهـوم يسـوي بداهـالصهاينة الذين يدينون بالد
ا لوطنهم احلقيقي، وال شك أن تلك املفـاهيم مفرتض من جانب اليهود حيثام كانو

أنه كان يؤمن بأن كل هيـودي معتـرب : كانت يف عقيدة الصهيوين وايزمان الذي قيل
أي والء قومي آخـر ) صهيونيًا حمتمًال، وأن اليهود الذين تشوب وطنيتهم اليهودية

لـوطنهم باعتبـارهم جمـرد خونـة  جيب أن ينظر إليهم بعني الرثاء أو بعني اإلزدراء
 .وهللا أألوحد
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التـي قامت احلركة الصهيونية عـىل أكتـاف الربجوازيـة اليهوديـة يف أوروبـا 

أخذت تعاين من تأزم النظام الرأساميل، ومـن أجـل خالصـها سـعت الربجوازيـة 
ــة ، وبــذات  ــة األوروبي اليهوديــة للــدفاع عــن نفســها بــذات أســلحة الربجوازي

القومية فصورت الصهيونية املسألة اليهوديـة بأهنـا عمليـة اضـطهاد  وجيةاإليديول
الطبقي أو السـيايس وال جمـال ملنـع  أولليهود بغض النظر عن تكوينهم االجتامعي 

هذا االضطهاد وتعايش اليهود مع اآلخرين ، مادام اليهود مشتتني ويفتقدون اهلوية 
 .دولة اليهوديةال بإقامةالقومية التي ال يمكن توفرها إالّ 

رؤوس بـوالصهيونية يف استيالئها عىل فلسطني إنام تريد أن تفتح آفاقًا جديدة 
هـزات ظهـرت مـن األموال الصهيونية تداركًا ملا قد يصيبها يف الدول االستعامرية 

بوادرها عند بعض الدول يف حماولة لتحرير اقتصادها من قبضة املستغلني واملرابني 
إن  (:يؤكد بفانوف حمتوى الفكـرة الصـهيونية املاديـة بقولـهوأكثرهم من اليهود و

وممارسة سياسية للربجوازية , الصهيونية املعارصة هي أيديولوجية ومسومة متشعبة
اليهودية الكبرية التي اندجمت باألوساط االحتكارية يف الواليات املتحدة والـدول 

شوفينية النزاعة إىل احلرب للصهيونية  هو ال ربيالية األخرى، واملحتوى الرئيساإلم
والعداء للشعوب ، وان مصري وموت الصهيونية مرتبطان ارتباطًا مبـارشًا بمصـري 

، وبمصري موت اإلمربيالية ويتبني مـن ذلـك أن الصـلة املستثمرةوزوال الطبقات 
التارخيية والدينيـة ليسـت هـي التـي تشـد الصـهاينة إىل فلسـطني بـل أن اجلشـع 

كـام أن .  رؤوس األموال والرغبة باستعامر العامل اقتصـاديًا الصهيوين للسيطرة عىل
الصهيونية اعتربت املسألة اليهودية مسألة قومية وليست دينية أو اجتامعية وتكـون 

باعتبار اليهـود عنرصـ  الال سامية اإليديولوجيةبذلك قد ارتضت بصمة املعطيات 

  ثار الصهيونية في الفكر الحديثآ
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الفـرق الوحيـد بـني غريب حتميه صفات عرقيـة وأخالقيـة واجتامعيـة واحـدة ، و
اليهـود كعنرصـ  الـال سـاميةواملعطيات الصهيونية هو اعتبار  الال ساميةاملعطيات 

 .رذيل بينام نظرت الصهيونية لليهود كعنرص فريد خمتار
يعتمد عىل ما جاء يف التوراة ، ولكن الصـهيونية ) الشعب املختار( مفهومإن 

يس عامليـًا ، وطرحـت مفهـوم أرصت عىل اعتبار الدين اليهـودي دينـًا قوميـة ولـ
الشعب املختار يف صيغة سياسية وقومية بعيدة كل البعد عن املعايري الدينيـة وغـدا 
إيامن اليهود الديني بفكرة الشعب املختار يعني بالنسبة للصهيونية إيامنـًا بـالوجود 

 .القومي لليهود
أن جتعل من شأهنا  األوروبيةوزعمت الصهيونية أن احلياة يف ظل املجتمعات 

اليهود يتمزقون بني السحق الروحي واحلضاري الذي سيرتتب عليه الفناء املـادي 
هبـذا املنطـق كرسـت الصـهيونية مبـدأ . التـام يف املجتمعـات االندماجعن طريق 
الصـهيونية وكنتيجـة منطقيـة  اإليديولوجيـةالعنرصي كمبدأ أسايس يف  االنفصام

 .يف املجتمعات التي يعيشون فيها غذت فكرة حماربة اندماج أو متثل اليهود
صـفة متأصـلة بالبرشـية ال  الـال سـاميةورسخ قادة الصهيونية فكرة اعتبـار 

وعالجها ال يتم إال عن طريق تصحيح الظروف املادية التي ساعدت  إزالتهايمكن 
سامية كحقيقة غري مقبولة وأقر مبـدأ التاميـز باال عىل ظهورها وبذلك سلم هرتزل 

 .أداة يف خدمة الصهيونية الال ساميةفكرة  لقومي وأصبحت
إن كون الصهيونية يف فكرهتا وتنظيمها وأهدافها جاءت كرد فعل عـىل حالـة 

كـان ل بـد أن ) رد الفعل(فإن )  الال ساميةالعنرصية (طارئة معرضة للزوال وهي 
 الال(جيعل الصهيونية بمنظارها التشاؤمي الرجعي إىل مستقبل اإلنسانية هذا تقابل 

بسامية عنرصـية ، وكـان العـرب هـم التضـحية أمـام عنرصـية ) العنرصية سامية
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سـامية الكامنـة وراءهـا، لقـد  اليهود عنرصية النازيـة والـال عانىالصهيونية، كام 
العنرصـية  أخطـاءيف  الـال سـاميةبرد الفعل عىل  االكتفاءوقعت الصهيونية نتيجة 

حـق العـرب قـد حولـت هـذه وهي وجودها العنرصي يف فلسـطني وممارسـاهتا ب
 .واإلنسانيةاألخطاء إىل خطايا وجرائم ال يغفرها التاريخ 

ولكـن الصـهيونية وقــد انطلقـت منـذ بــداياهتا األوىل مـن مسـلامت الفكــر 
العنرصي األورويب لتربير استعامرها لفلسطني ، وما يتضـمنه ذلـك مـن النظـر إىل 

وما يرتتب عـىل هـذه النظـرة وأرقى من العرب،  أسمىباعتبارهم جنسًا ) اليهود(
االستعامري لفلسطني وواكبهـا  االستيطانالعنرصية املبدئية التي مهدت لعمليات 

نشوء اجتاه عدواين إزاء العرب الفلسطيني أهل الـبالد، يتمثـل يف عـدم االكـرتاث 
 .بمصريهم بل يف رضورة القضاء عليهم وطرهم خارج البالد

الصـهيونية عـن نفسـها  أليديولوجيـةاوقد اعتـربت العنرصـية املتأصـلة يف 
بمامرسات عنرصـية مل يكـن ثمـة مقـدمات تارخييـة هلـا يف عالقـة األمـة العربيـة 
باليهودية، فقد خلقت الصهيونية أزمة مصطنعة بني اليهـود والعـرب، واسـتعانت 
بكل الرواسب العنرصية يف احلياة األوروبية  ضد العرب، وكان هنجهـا الثابـت ان 

عصبيات عنرصية متأججة متتد داخل الوطن العريب كام تشاهد يف تتمكن من خلق 
أحداث لبنان وذلك بحكم ارتباط الصهيونية ارتباطًا مبارشًا باسرتاتيجيات الدول 
املستعمرة واصطدامهم مبارشة بمصالح النضال العريب وبنهضـة الشـعب العـريب 

 .ومن التجزئة االستعامرللتحرر من التخلف ومن 
ن الصهيونية عملية استغالل للمشكلة اليهوديـة أكثـر منهـا كل ذلك جعل م

عملية حل هلا، وعملية ربط هلذه املشكلة باملخططات واملصالح اإلمربيالية وعملية 
 .قطع طريق عىل تيار التحرر العريب
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 )غري اليهود( األغيارموقف اليهود من 

عىل الـرغم مـن أن هـذا الكتـاب مكتـوب  يقول مؤلف كتاب االنغالق بأنه
باللغة اإلنكليزية وموّجه إىل الشعوب التي تعيش خـارج دولـة إرسائيـل، فإنـه يف 

لقـد .  إرسائـييل، يشكل استمرارًا لنشاطايت السياسـية  كيهـودي نواحيهناحية من 
، أثر احتجاج تسبب، آنذاك، يف فضـيحة 1966 -1965بدأت هذه النشاطات ام 

د كنت شاهدًا عىل هيودي متعصب، ال يسمح باستخدام هاتفـه يف أحـد فق. كبرية 
أيام السبت، الستدعاء سيارة إسعاف من أجل شخص غري هيودي صودف اهنياره 

وعوضًا من أن أنرش بكل بساطة نبا هذه احلادثة . يف الضاحية التي يسكنها بالقدس
ة ملدينـة القـدس، يف الصحف، طلبت اجتامعًا مع أعضاء هيئة املحكمـة احلاخاميـ

وقد سألت هؤالء عام إذا كان مثل هذا . املؤلفة من حاخامات تعينهم دولة إرسائيل
الترصف يتوافق مع تفسريهم للديانـة اليهوديـة ، فأجـابوين بـأن هـذا اليهـودي ، 

ودعمـوا قـوهلم هـذا . موضوع البحث ، كان مصيبًا يف ترصفه ، بـل تقيـًا  صـاحلًا 
رص معتمد للرشائع التلمودية ، كان قد كتب يف هذا القانون بإحالتي إىل فقرة ف خمت

، "هـآرتس"فام كان مني إالّ أن كتبت تقريرًا باحلادثة ، لليومية العربيـة الرئيسـية . 
 .التي تسبب نرشها للقصة بفضيحة إعالمية

فـال . وكانت النتائج النامجة عن الفضيحة بالنسبة إّيل، نتائج سـلبية نوعـًا مـا
يف الشتات، عكست حكمها القائل بأن  نظرياهتااخامية اإلرسائيلية ال السلطات احل

غـري (اليهودي ال جيوز له انتهاك حرمة السبت من أجل إنقاذ حيـاة أحـد  األغيـار 

  اليهودي االنغالق
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إىل حكمهم هذا، الكثري من اهلذر املغّلف بـالتقوى، والـذي  أضافواولقد ). اليهود
تيجته تعرض اليهود، فقـط للخطـر، كان مفاده أن عمًال من هذا النوع، إذا كانت ن

وملا كنت قـد بـدأت يف .جائزاً أجلهم انتهاكًا  السبت منيصبح حينئذ انتهاك حرمة 
شبايب بدراسة الرشائع التلمودية التي حتكم العالقات بني اليهود وغري اليهود، بات 

نية ، واضحًا بالنسبة إيل، وباالستناد إىل هذه املعرفة التـي اكتسـبتها، أن ال الصـهيو
وال حتى يف جزئها الذي يبدو علامنيًا ، وال السياسـة اإلرسائيليـة منـذ والدة دولـة 
إرسائيل، وال سياسات مؤيدي إرسائيل اليهود، يف الشتات خصوصًا ، يمكنهـا أن 
تكون مفهومة ما مل يؤخذ يف احلسبان التأثري األعمق هلذه الرشائع وللنظرة إىل العامل 

تي انتهجتها إرسائيـل بعـد وأن السياسات الفعلية ال. ا يف آنالتي ختلقها وتعرب عنه
يام الستة ، وال سـيام سياسـة التمييـز العنرصـي التـي يتسـم هبـا احلكـم حرب األ

ــة اليهوديــة مــن مســألة حقــوق  ــاطق املحتلــة، موقــف األكثري ــييل يف املن اإلرسائ
 .الفلسطينيني ، حتى كفكرة جمردة ، قد عززت قناعتي ليس إالّ 

لدى أدالئي هبذا القول ، ال أحاول أن أجتاهـل االعتبـارات السياسـية  وإنني
التي تكون قد أثرت يف حكام إرسائيل، فام أقوله بكل بساطة، هو أن  واإلسرتاتيجية

صحيحة كانت أم خاطئة، أو (السياسة الفعلية هي تفاعل بني االعتبارات الواقعية 
التـي متيـل إىل أن  اإليديولوجيةريات وبني التأث) خلقيةبرأي ، خلقية كانت أم غري 

 "جرها إىل حتـت األضـواء"تكون أكثرا نفوذًا كلام كانت مناقشتها أقل، وكلام كان 
خاصة،  بصفةأقل ، فأي شكل من أشكال العنرصية والتمييز وكراهية الغري يصبح 

ح ويصـ. الذي يتعاطاها أمرًا مسـلًام بـه كان ذلك املنع إذا كانت مناقشة ممنوعة، إن
. يًا أو باالتفاق الضمنيهذا القول بصفة خاصة ، إذا كانت مناقشة ممنوعة، إن رسم

، أي كمعاداة  السامية لنقيضهتوقدها الدوافع الدينية ، فإهنا تصبح كحالتها وعندما 
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ولكن يف الوقت الذي تناقش فيه معـاداة السـامية اليـوم، نجـد . ودوافعها الدينية 
 والتميـزل أكثر ممـا هـو يف داخلهـا ، لوجـود العنرصـية جتاهًال عامًا خارج إرسائي

 .، يف وسط اليهود ضد غري اليهودبالذاتوكراهية الغري 
 :تعريف الدولة اليهودية

، كـام تعـّرف "دولة هيوديـة"ال يمكننا أن نفهم، حتى وال مفهوم إرسائيل كـ
 اليهـود، إرسائيل نفسها رسميًا، من دون بحث املواقف اليهودية السائدة جتاه غـري

الشائع بأن إرسائيل ديمقراطية حقيقية ، حتى من دون أن نراعي  اخلاطئوالتصور 
حكمها يف املناطق املحتلة ، هو تصور نايشء عن رفض مواجهة املغزى يف مصطلح 

ويف رأيي ، أن إرسائيل كدولـة هيوديـة، . بالنسبة إىل غري اليهود "الدولة اليهودية"
وسكاهنا فحسب، بل عىل اليهود كافة وعىل الشعوب  تشكل خطرًا ليس عىل نفسها

ولكـن يف الوقـت الـذي . والدول األخرى مجيعًا يف الرشـق األوسـط ومـا وراءه 
يبحث فيه اخلطر العريب واإلسالمي عىل نطاق واسع، فإننا نرى أن اخلطر املتأصـل 

 .يف الطابع اليهودي لدولة إرسائيل، ليس موضوعًا مطروحًا عىل بساط البحث
أمهيتـه العظمـى لـدى السياسـيني  "دولـة هيوديـة "لقد كان ملبدأ إرسائيل كـ

وقـد غـُرس هـذا املبـدأ يف أذهـن السـكان اليهـود .دولةمنذ نشوء ال اإلرسائيليني
الثامنينات عندما بـرزت أقليـة  أوائلبمختلف الوسائل التي يمكن تصورها ، ويف 

أغلبية ب، 1985ت الكنيست يف عام تعارض هذا املبدأ ، أقر اإلرسائيلينيمن اليهود 
فة، والتي ال اأي قانون يتقدم عىل مواد القوانني األخرى ك(ساحقة، قانونًا دستوريًا 

وبموجب هذا القانون مل يعد يسمح ألي حزب ). خاص بإجراءيمكن إلغاؤها إال 
الدولـة "باملشاركة يف انتخابات الكنيسـت إذا كـان برناجمـه يعـارض علنـًا ، مبـدأ 

وأننـي شخصـيًا . ، أو إذا كـان يقـرتح تغيـريه بالوسـائل الديمقراطيـة  "هوديةالي
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أعارض هذا املبـدأ الدسـتوري ، فالتبعـات القانونيـة بالنسـبة إّيل، تعنـي بـأنني ال 
اتفـق معـه فيهـا  مبـادئطن فيها، أن أنتمي إىل حزب لـه اأستطيع ، يف دولة أنا مو

وحتى هـذا املثـل يبـني بـأن . الكنيستويكون مسموحًا له باملشاركة يف انتخابات 
هيوديـة موجهـة  إيديولوجيـةدولة ديمقراطية بسبب تطبيقها  دولة إرسائيل ليست

، أمجعـني ولكـن اخلطـر اإليديولوجيـةضد األغيار، وضد اليهود املعارضني هلـذه 
الذي متثله هذه األيديولوجيـة املهيمنـة ال يقترصـ تـأثريه عـىل الشـؤون الداخليـة 

هذا اخلطـر بـالنمو  ويستمرىل السياسات اخلارجية اإلرسائيلية أيضًا فحسب، بل ع
ازديـاد الطـابع اليهـودي : ما دام تعزيز حركتني ناميتني مستمرًا يف الوقت احلـارض

أمـا ازديـاد النفـوذ . لدولة إرسائيل ، وازدياد قوهتـا ، وخصوصـًا القـوة النوويـة 
ولذلك ، , هذا عامل آخر ينذر بالشؤماإلرسائييل يف املؤسسة السياسية األمريكية ، ف

املـة إرسائيـل لغـري فإن املعلومات الدقيقة حول اليهودية ، وخصوصـًا حـول مع
اآلن عىل الصعيد السيايس، معلومات مهمة فحسـب ، بـل حيويـة  اليهود ، ليست

 .أيضاً 
، ألظهـر الفـارق  "اليهـودي"ودعوين أبدأ بـالتعريف اإلرسائـييل ملصـطلح 

فإرسائيـل . ، وبني أكثرية الـدول األخـرى "هيودية كدولة"ائيل األسايس بني إرس
ألشـخاص تعـرفهم السـلطات اإلرسائيليـة  "ملـك"هي . بحسب هذا التعريف 

أمـا . برصف النظر عن املكان الذي يعيشون فيه، وتعود إلـيهم وحـدهم "هيود"كـ
مكـانتهم  ملواطنيها من غري اليهود، الذين تعتـرب "تعود"من ناحية أخرى ، فهي ال 

 .لدهيا مكانة دونية، حتى عىل الصعيد الرسمي
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 ة اليهوديةيالشوفين
وهذا يعني عمليًا، بـأن أفـراد قبيلـة مـن قبائـل البـريو، إذا اعتنقـوا الديانـة 

عىل  إرسائيلينياليهودية، واعُتربوا بالتايل من اليهود، حيق هلم أن يصبحوا مواطنني 
باملائة  92ومن (املائة من أرايض الضفة الغريب ب 70الفور، وأن يستفيدوا من حوايل 

غيـار كافـة أمـا األ. ، املكرسة رسميًا، لصالح اليهود فحسب)من مساحة إرسائيل
، فأهنم يمنعون مـن االسـتفادة مـن هـذه األرايض، )هموليس الفلسطينيني وحد(

ييل العرب الذين خدموا يف اجليش اإلرسائ اإلرسائيلينينع حتى عىل املوينطبق هذا 
واحلالة التي تشمل البريوفيني الذين اعتنقوا اليهوديـة ، قـد ). وبلغوا رتبًا عالية فيه

وقد جرى تـوطني هـؤالء اليهـود اجلـدد يف . حصلت بالفعل ، منذ بضع سنوات 
الضفة الغربية بالقرب من نابلس، يف أرض ُيسـتبعد منهـا املواطنـون غـري اليهـود 

ائيل كافة بمجازفات سياسية كبرية، بـام فيهـا استبعادًا رسميًا وتقوم حكومات إرس
املجازفة باحلرب، من أجل هذه املستوطنات، التي يقترص تأليفها عـىل أشـخاص "

، كـام تـدعي ، كاذبـة غالبيـة وسـائل "إرسائيليـني"وليس كـ ( "هيود "معرفني كـ
 .فقط "هيودية"، ومن أجل أن تكون مستوطنات خاضعة لسلطة )اإلعالم

سيحيني إذا اقرتحوا أن تتحـول الواليـات املتحـدة، أو اململكـة بأن امل وأظن
، فـإن هيـود "تعود فقط ملواطنني رسميًا، كـ مسيحيني  "دولة مسيحية"املتحدة إىل 

الواليات املتحدة، أو بريطانيا، سوف يعتربون ذلك معاداة للسامية، ونتيجة عقيدة 
سـوف يصـبحون مـواطنني  من هذا النوع هي أن اليهود الذين يعتنقون املسـيحية

وينبغي لنا أن نتذكر بأن فوائد اعتناق ديانات أخـرى كانـت . كاملني بسبب حتوهلم
معروفة جيدًا من اليهـود، مـن تـارخيهم اخلـاص عنـدما كانـت الـدول املسـيحية 
واإلسالمية متيز ضد األشخاص كافة ، الذين ال ينتمون إىل ديانة الدولة،  والتمييز 
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ائيل الشخص غري اليهودي سـيتوقف يف اللحظـة التـي يعتنـق الذي تعامل به إرس
وهذا يظهر ببساطة، بـأن نـوع احلرصـية نفسـه . فيها، هو أو هي ، الديانة اليهودية 

كثريـة اليهـود كافـة، أالذي تعتربه أكثرية هيود الشتات كمعـاداة للسـامية، تعتـربه 
أمـر يعتـرب يف وسـط  عىل حد سواء ، الشوفينيةومعارضة معاداة السامية . كيهودية

وهـذا املفهـوم اعتـربه كالمـًا  "كراهيـة الـذت"اليهود ، وعىل نطاق واسع، كمثل 
 .فارغاً 

، ومشـتقاته، بـام فيهـا اليهوديـة، "اليهـودي"وهكذا، يصبح معنى مصطلح 
، "اإلسـالمي "معنى مهًام يف مضمون السياسة اإلرسائيلية، وبمقدار أمهيـة معنـى 

عندما كان االحتاد  "الشيوعي "ومعنى . املصطلح رسمياً هذا  إيرانعندما تستخدم 
كام هـو  "اليهودي"إالّ أن معنى مصطلح . السوفيتي يستخدم هذا املصطلح رسمياً 

، ة وال عندما يرتجم إىل لغات أخرىالشائع استخدامه، معنى غري واضح ال بالعربي
 .ولذلك كان ينبغي تعريفه رسمياً 

إذا كانـت والدتـه أو  "هيوديـاً "ترب الشـخص ُيع اإلرسائييلفبحسب القانون 
جدته، أو جدته ألمه، أو جدته جلدته هيوديـة، يف ديانتهـا؛ أو إذا اعتنـق الشـخص 

رشط أالّ يكـون هـذا الديانة اليهودية بطريقة تريض السلطات اإلرسائيلية، ولكـن 
يف وقت من األوقات عن اليهودية واعتنق ديانـة أخـرى، ففـي  الشخص قد حتول

ويمثـل الرشـط األول مـن الرشـوط , هيودياً "احلالة تقلع إرسائيل عن اعتباره هذه 
، وهـو التعريـف الـذي تعتمـده "من هو اليهـودي"لـ ألتلموديالثالثة، التعريف 

الالحـق لـه أيضـًا ،  أحلاخـاميويعرتف التلمود والرشـع . اليهودية  األرثوذكسية
اء اليهودي لعبد غـري هيـودي ، مثلام يعرتف برش(ول غري اليهودي إىل اليهودية حبت

كطريقـة لكـي يصـبح املـرء  )يليه نوع آخر من التحول عن ديانة واعتنـاق أخـرى
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، رشط أن جيري مراسم التحول بالطريقة الصحيحة، حاخامات خمولون هذه اهيودي
تستلزم بالنسبة إىل اإلناث ، معاينتهن من ثالثـة "السلطة وهذه الطريقة الصحيحة 

وهو طقس وإن كان معروفـًا مـن قـراء  "ريات يف محام التطهريحاخامات وهن عا
الصحف العربية كافة ، فإن وسائل اإلعالم باللغة االنكليزية غالبًا مـا حتجـم عـن 
ذكره، عىل الرغم من كونه، بال ريب ، موضوعًا مثريًا الهتامم بعـض القـراء وآمـل 

 .بأن يكون هذا الكتاب بداية لعملية تصحح هذا النقص
 ز العنرصييمية التأنظم

ولكن هناك رضورة ملحة أخـرى لتعريـف مـن هـو :يقول صاحب البحث 
ز لصالح اليهود وضد يتميال متارس اليهودي ومن هو غري اليهودي، فدولة إرسائيل

غري اليهود ، يف العديد من جماالت احلياة ، وإنني اعترب ثالثة منها املجاالت األهـم 
ويقـوم . ق بالعمل ، واحلق باملساواة أمام  القـانونحقوق اإلقامة ، احل: من غريها 
باملائة من أرض  إرسائيل هي ملك  92يف مسألة اإلقامة عىل حقيقة أن نحو  التمييز

للدولة، وتديرها سلطة أرض إرسائيل بموجب قوانني أصدرها الصندوق القومي 
يهـودي يف للمنظمة الصهيونية العاملية وينكر الصندوق القومي ال (JNF)اليهودي 

عىل كـل  أيضاقوانينه احلق باإلقامة واحلق بمزاولة عمل جتاري، وغالبًا حق العمل 
ومزاولة  اإلقامةمن هو غري هيودي ، ملجرد أنه ليس هيودًي بينام ال ُيمنع اليهود من 

ى تطبيق مثل هذه املامرسـة التمييزيـة وإذا جر.  إرسائيلالتجاري، يف أي مكان يف 
بمعـاداة دولة أخرى فإن هذه الدولة ستوصم فورًا ، وعـن حـق ضد اليهود يف أي 

ولكن عندما تطبـق . احتجاجات شعبية واسعة النطاق السامية ، وستوقد بال شك
، فإن هذه املامرسـة حتظـى "أيديولوجيتها اليهودية"هذا التمييز كجزء من  إرسائيل

 .كرعادة بتجاهل متعمد، أو بتربيرات إذا ذكرت ، وهي نادرًا ما تذ
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أما نكران حق العمل، فيعني بأن غري اليهود يمنعون رسميًا من العمـل عـىل 
األرايض التي تـديرها سـلطة أرايض إرسائيـل، وفـق أنظمـة الصـندوق القـومي 

وال شك أن هذه األنظمة ال ُتنفـذ دائـًام، وال حتـى يف أغلـب األحيـان، . اليهودي
آخـر، تنظـيم محـالت تنفيـذ  إىلموجودة وحتاول إرسائيل من وقت  أنظمةولكنها 

بالقوة هلذه األنظمة بواسطة سلطات الدولة، مثلام هـو احلـال، عـىل سـبيل املثـال، 
وباء السامح لعامل عرب بجني حماصـيل بسـاتني "عندما تعمل وزارة الزراعة ضد 

أي عـىل أرض عائـدة لدولـة [الفاكهة العائدة ليهود، والقائمـة عـىل أرض قوميـة 
وتتشـدد  إرسائيليـنيكان العرب، موضوع البحث مواطنني  ، حتى ولو"]إرسائيل 

مـن  "األرايض القوميـة"إرسائيل أيضًا يف منع اليهود الذين يستوطنون أرضًا مـن 
إعادة تأجري ولو جزء من أراضهم إىل أشخاص عرب، حتى لوقت قصري، ويعاقب 

ام قـدإ نوت باهظة، ولكن ال يوجد خطر حيـول دعادة الذين يفعلون ذلك بغراما
، ثم يقول بصاحب هذا املواطنني غري اليهود عىل تأجري أراضيهم إىل مواطنني هيود

وهذا يعني يف حالتي اخلاصة، بـأنني أمتلـك احلـق، بفضـل كـوين هيوديـًا . :املقال
باستئجار بستان من هيودي آخر لقطف ثامره، ولكـن غـري اليهـودي، سـواء أكـان 

 .يها، ال يمتلك هذا احلقمواطنًا إرسائيليًا  أم مقيًام غريبًا ف
وُيعـرب . وال يتمتع مواطنو إرسائيل من غري اليهود بحق املساواة أمام القانون

، التي حتجم عادة تالفيًا للحرج، اإلرسائيليةعن هذا التمييز يف العديد من القوانني 
رصاحة، كام هو احلال يف قـانون  "وغري اليهودي" "اليهودي"عن ذكر مصطلحي 

وبحسب هذا القانون، فإن األشخاص املعرتف هبم رسميًا هؤالء . ايسالعودة األس
اجلنسية نظرًا لعـودهتم "، مل تزودهم فور وصوهلم بـ"شهادة هجرة"بصورة تلقائية 

مالية عديـدة ، تتفـاوت  هبات ، وحيق هلم احلصول عىل"إىل أرض الوطن اليهودي
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هياجرون من دول االحتـاد  نوعًا ما، بحسب البلد الذي هاجروا منه، فاليهود الذين
دوالر للعائلـة  20000تزيد عىل  "هبة استيطان"السوفيتي السابق ، حيصلون عىل 

، يكتسب مجيـع اليهـود الـذين  كام يقول الكاتب وبموجب هذا القانون. الواحدة 
إىل إرسائيل ، وعىل الفور، حق التصويت يف االنتخابات ، وحق انتخاهبم  هياجرون

 .ست ، حتى وإن كانوا ال يتكلمون كلمة عربية واحدةممثلني يف الكني
وتستعيض القوانني اإلرسائيلية األخـرى عـن هـذه املصـطلحات بعبـارات 

، وكل مـن "كل من يستطيع اهلجرة وفق قانون العودة "تفوقها بالدة، مثل عباريت 
وباالسـتناد إىل هـذا القـانون، موضـوع . "ال حيق له اهلجرة بموجب قانون العودة

عندئذ للمدرجني يف الفئة األوىل، وحتجب بانتظام عن املدرجني  اهلباتثنا، متنح بح
،  هـي األوقاتوبطاقة اهلوية التي يفرتض عىل اجلميع محلها يف كل . يف الفئة الثانية

 .الوسيلة الروتينية  لفرض التمييز يف احلياة اليومية
 "القومية"هلذه الرسمية للشخص، ويمكن  "القومية"فبطاقات اهلوية تسجل 

ــيس  "درزيــة"أو  "عربيــة"أو  "هيوديــة"أن تكــون  أو مــا شــابه ذلــك، ولكــن ل
يوصفوا  أن  ، وهذا استثناء ذو مغزى وكان اإلرسائيليون الذين أرادوا"إرسائيلية"

هيـود، قـد فشـلوا يف  كإرسائيلينيرسميًا كإرسائيليني يف بطاقات هوياهتم، أو حتى 
أما الـذين حـاولوا ذلـك . اخلية عىل السامح هلم بذلكحماوالهتم إلجبار وزارة الد

تقرر االمتناع عـن االعـرتاف ":فعًال ، فقد تلقوا كتابًا من وزارة الداخلية مضمونه
ولكن هذا الكتاب مل حيدد اجلهة التي اختذت هذا القرار، ومتـى . "إرسائيليةبقومية 
 .اختذته

شخاص املعّرفني أشخاصًا ومتّيز قوانني وأنظمة عديدة يف إرسائيل لصالح األ
، ما يسـتدعي وهو كام يقول صاحب البحث"يستطيعون اهلجرة وفق قانون العودة
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ولكننا نستطيع هنا النظر يف مثل واحد قـد يبـدو تافهـًا . معاجلة مستقلة للموضوع
باملقارنة مع قيود اإلقامة، ولكنه مع ذلك مثل مهٌم ألنـه يمـيط اللثـام عـن النوايـا 

فاملواطنون اإلرسائيليون الذين غادروا البلـد لـبعض . اإلرسائييل عللمرشاحلقيقية 
هـم  "يستطيعون اهلجرة وفق قانون العـودة  "الوقت، ولكنهم معّرفون كمواطنني

مواطنون مؤهلون للحصول عىل منافع مجركية سخية لدى عودهتم ، وعىل معونات 
قـرض برشـوط سـهلة،  مالية لتعليم أوالدهم يف املدارس الثانوية ، وعـىل هبـة أو

أما املواطنون الذين ال يمكـن . أخرى أيضاً  هباتلرشاء شقة سكنية، باإلضافة إىل 
تعريفهم هبذا الشكل، أي مواطنو إرسائيل من غري اليهود، فال حيصلون عـىل يشء 

، والقصد الواضح من مثل هذه اإلجراءات التمييزية، هو تقلـيص اهلباتمن هذه 
 ."هيودية"يف إرسائيل جلعل إرسائيل دولة أكثر عدد املواطنني األغيار 

 

 
 : "األغيار"طرد 

عقيـدة  :، كام يقول صـاحب البحـثتنرش إرسائيل يف وسط مواطنيها اليهود
ويمكننا من خالل هذه العقيـدة، التـي ُتلقـن لتالمـذة . حرصية السرتداد األرض

دد هـدفها الرسـمي الرامـي إىل تقلـيص عـ املدارس يف إرسائيل، أن نـدرك جيـداً 
بأن هذه العقيدة هـي  يلقنونفهؤالء التالمذة . األدنى املواطنني غري اليهود إىل حده

، 1976عقيدة قابلة للتطبيق ، أما يف أنحاء دولة إرسائيل، أو يف مناطق ما بعد العام 
ة، فـإن وبحسـب هـذه األيديولوجيـ. إرسائيـل "أرض"يف أنحاء ما يشار إليه كــ 

هي األرض التي انتقلت من ملكية غري هيودية إىل ملكيـة "اسرتدت"األرض التي 
وهذه امللكية يمكنها أن تكون إما ملكية خاصة أو ملكًا للصندوق القومي . هيودية

  عقيدة األرض المستردة
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أما األرض التـي تعـود إىل غـري اليهـود، فإهنـا عـىل . اليهودي أو للدولة اليهودية
وهكذا إذا كـان هيـودي قـد ارتكـب  "مسرتدة غري"العكس من ذلك، تعترب أرضًا 

أبشع اجلرائم ، التي يمكن تصورها، وأقـدم عـىل رشاء قطعـة أرض مـن شـخص 
 "بموجب هـذا التبـادل، أرضـاً  "غري املسرتدة"فاضل غري هيودي، تصبح األرض 

ولكن إذا أقدم شخص فاضل غري هيودي، عـىل رشاء قطعـة أرض مـن . "مسرتدة
تصبح أرضـًا  "مسرتدة"التي كانت سابقًا أرضًا طاهرة و أسوأ اليهود، فإن األرض

والنتيجة املنطقية ملثل هذه األيديولوجية هي الطـرد، أو . مرة أخرى  "غري مسرتدة
، الذي يطال املواطنني األغيـار كافـة، مـن مسـاحة (Transfer) "النقل"ما يسمى 

التـي  "يهوديـةاأليديولوجيـة ال"وبالتـايل فـإن يوتوبيـا . "اسرتدت"األرض التي 
بأكملها، والتي ال يملكها األغيـار أو  "املسرتدة"ها دولة إرسائيل هي األرض ابنتت

ولقد عرب زعامء حركة العمل الصهيونية عن هذه الفكرة املنفرة متامًا ، . اهفي يعملوا
 .تعبريًا كان غاية يف الوضوح

خلـص ، يف ، وهو الصهيوين امل، كام يقول صاحب البحثوخيربنا ولرت الكري 
، كيـف كـان أحـد هـؤالء اآلبـاء الـروحيني ، وهـو  history of Zionismكتاب ھ 

، معارضًا للعنف مبدئيًا ، ويربر الـدفاع عـن 1919غوردون، الذي تويف عام .د.أ:
ولكنه وأصدقاؤه ، أرادوا لكل شجرة ولكـل . النفس فقط يف ظروف بالغة الشدة 

الرواد اليهود فحسب ، وليس عىل يد أحد  أمجة يف الوطن اليهودي، أن ُتزرع عىل يد
، وهـذا يعنـي بـأهنم أرادوا لآلخـرين كافـة أن يرحلـوا ويرتكـوا األرض "غريهم

أما خلفاء غوردون فقـد أضـافوا مـن العنـف أكثـر ممـا كـان . اليهود  "ليسرتدها"
 .االسرتداد والنتائج املرتتبة عليه"يقصده هو نفسه، ولكن بقي مبدأ 
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فإن الكيبـوتس، الـذي كـان الرتحيـب بـه واسـع النطـاق وعىل نحو مماثل، 
كمحاولة خللق املجتمع املثايل، كان وما زال يوتوبيا اقتصادية ، ألنه حتى ولو كـان 
مؤلفًا من امللحدين ، فإنه ال يقبل يف وسطه ، مبدئيًا بأعضاء مـن العـرب ويطالـب 

م واعتنـاقهم األعضاء املحتملني من قوميـات أخـرى، بـالتحول أوالً عـن ديـانته
وال عجـب أن نعتـرب شـبيبة الكيبـوتس أكثـر رشائـح املجتمـع . الديانة اليهوديـة 

 .اليهودي اإلرسائييل ميًال للقتال
عـىل  االسـتيالءوإن هذه األيديولوجية احلرصية، هي التي حدّدت عمليـات 

األرض يف إرسائيل يف اخلمسينات، ثم يف أواسط السـتينات، ويف املنـاطق املحتلـة 
. التي تزعمها الدعاية اإلرسائيليـة: "احلاجات األمنية"، وليست 1967العام  بعد

 "وهذه األيديولوجية هي التي أملت أيضًا اخلطط اإلرسائيلية الرسمية مـن أجـل 
وهذا املصطلح الغريب يعني تشـجيع اليهـود عـىل االسـتيطان يف . "هتويد اجلليل

مـاذا سـتكون ردة فعـل : حـثويتساءل صاحب الب. (مالية هبات اجلليل بمنحهم
هيود الواليات املتحدة فيام لو اقرتحت خطة يف بالدهم ، جلعل نيويورك مسـيحية، 

التهويـد "ولكن اسرتداد األرض يعني ضمنًا ، أكثر من ) أو حتى بروكلني وحدها
فالصندوق القومي اليهودي، املـدعوم بقـوة مـن الوكـاالت الرسـمية  "اإلقليمي

، ينفق يف كامل مساحة إرسائيل ، مبالغ )من الرشطة الرسيةخصوصًا (اإلرسائيلية 
أي أرض يرغب األغيار يف بيعها،  "اسرتداد "ضخمة من األموال العامة من أجل 

 ري هيودي، وذلك عن طريق دفع سعرومنع أي حماولة يقوم هبا هيودي لبيع أرضه لغ
 .أعىل له
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 :التوسع اإلرسائييل
، عىل شعبها واليهود "كدولة هيودية"رسائيل الذي تشكله إ إن اخلطر الرئيس

 اإلقليمـي،اآلخرين وجرياهنا، وهـو سـعيها بالـدافع األيـديولوجي، إىل التوسـع 
فكلام أصـبحت إرسائيـل أكثـر . وسلسلة احلروب املحتومة الناجتة عن هذا اهلدف

 وهـي عمليـة جاريـة يف( "عادت إىل اليهوديـة"كلام  بالعربية،أو كلام يقال  هيودية،
، كلام كانت سياستها تسرتشد باالعتبارات )1967منذ العام  األقل،عىل  إرسائيل،

مي اواسـتخد. األيديولوجية اليهودية، أكثر ممـا تسرتشـد باالعتبـارات العقالنيـة
أو حلاجـات  اإلرسائيليـة،هنا، ليس تقويًام خلقيـًا للسياسـات  "عقالين" ملصطلح

ال حتـى حلاجـات إرسائيـل املفرتضـة إىل و -إرسائيل املفرتضة إىل الدفاع واألمـن
إىل السياسـات اإلمربياليـة  االسـتخدام اهبـذ إن صاحب البحث يشري هنا"البقاء"

 .اإلرسائيلية القائمة عىل مصاحلها املفرتضة
إن فمهام كانت هذه السياسات سيئة خلقيـًا وعـىل جهـل سـيايس مطبـق ، فـ

 "األيديولوجيـة اليهوديـة"تبني السياسات القائمة عـىل  نصاحب البحث يعترب أ
أسـوأ منهــا فحسـب، بـل أسـوأ بكثـري، فالــدفاعات   بصـيغها املختلفـة كافـة، ال

تقوم عادة عىل املعتقدات الدينية اليهودية، أو  اإلرسائيليةاأليديولوجية للسياسات 
لليهود، املسـتمدة مـن هـذه  "احلقوق التارخيية "كام يف حالة اليهود العلامنيني، عىل 

 .ات نفسها، والتي حتتفظ بالطابع العقائدي لإليامن الدينياملعتقد
 "بن غوريـون "السيايس املبّكر من معجب بـ ل صاحب البحثولقد بدأ حتو

، 1956ففـي العـام . إىل شخص كرس نفسه ملعارضته، بدأ بمسألة من هذا النـوع
ة ابتلعت كل األسباب السياسية والعسكرية التي ساقها بن غوريـون ليعلـل مبـادأ

وهـو امللحـد، املفـاخر بتجاهلـه (إرسائيل يف حرب السـويس، وإىل حـني إقدامـه 
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عىل اإلعالن يف الكنيست يف اليوم الثالث عىل بداية تلـك ) لوصايا الديانة اليهودية
. "إعادة مملكة داود وسليامن إىل حدودها التوارتيـة"احلرب، أن سببها احلقيقي هو 

يبًا وبعفوية ، أعضاء الكنيست كفة، وأنشدوا فعند هذه النقطة من خطابه وقف تقر
وبحسب علمـي، مل حيصـل قـط أن أعلـن أي سـيايس . النشيد الوطني اإلرسائييل

صهيوين رفضه لفكرة بن غوريون القائلة بأن السياسات اإلرسائيلية جيب أن تقـوم 
عىل إعادة احلدود التوراتية كحدود للدولة ) وضمن حدود االعتبارات الرباغامتية(

وبالفعـل فـإن التحليـل الـدقيق لالسـرتاتيجيات اإلرسائيليـة الكـربى . اليهوديـة
ــادئ ــأن  واملب ــة ، يوضــح ب ــة، كــام ُيعــرب عنهــا بالعربي ــة للسياســة اخلارجي الفعلي

األيديولوجية اليهوديـة هـي التـي حتـدد، أكثـر مـن أي عامـل آخـر، السياسـات 
وديـة، كـام هـي عـىل أن جتاهـل اليهيـرى صـاحب البحـث اإلرسائيلية الفعلية، و

، وجيعل هذه السياسات سياسات ال يفهمهـا "اليهودية األيديولوجية"حقيقتها، و
املراقبون األجانب الـذين ال يعرفـون عـادة أي يشء عـن اليهوديـة إال التربيـرات 

 .الفجة
دعـوين أعطـي توضـيحًا حـديثًا أكثـر عـن الفـارق :يقول صاحب البحـث 

ربيـايل اإلرسائـييل مـن النـوع املضـخم للغايـة، اجلوهري القائم بني التخطيط اإلم
 "فاأليديولوجيـة اليهوديـة "األيديولوجية اليهوديـة" مبادئولكن العلامين، وبني 

تويص بأن األرض التي كانت يف قديم الزمان، أما حمكومة من حاكم هيودي كائنـًا 
مي من كان أو موعودة لليهود مـن اهللا، إمـا يف التـوراة، أو بحسـب تفسـري حاخـا

تعـود  أنفإن هذه األرض جيب  –وهو األهم سياسيًا يف الواقع  -للتوراة والتلمود
بام أهنا دولة هيودية ومما ال شك فيه، أن الكثريين من احلامئم اليهود يرون  إلرسائيل

بأن فتحًا من هذا النوع جيب أن يؤجل إىل وقت تكون فيـه ارسائيـل قـد أصـبحت  
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، أي أن "فتح سـلمي"م يتطلعون برجاء إىل حدوث أقوى مما هي عليه اآلن، أو أهن
جيري إقناع احلكام العرب أو الشعوب العربية ، بالتنـازل عـن األرض ، موضـوع 

 .البحث، لقاء منافع تنعم هبا عليهم الدولة اليهودية حينذاك
ينـة حلـدود أرض إرسائيــل وجيـري التـداول اليـوم، بعـدد مـن الصـيغ املتبا

مراجع حاخامية كحدود تعود إىل الوضـع املثـايل ، للدولـة  ، التي تفرسهاالتوراتية
كامل سـيناء وجـزءًا مـن : اليهودية والصيغة األبعد أثرًا تشمل ضمن هذه احلدود

شاميل مرص وحتى ضواحي القاهرة، يف اجلنوب؛ كامـل األردن وجـزءًا كبـريًا مـن 
يف الرشـق  العربية السعودية ، كامل الكويت وجزءًا من العـراق جنـويب الفـرات،

، يف الشـامل، )حتى بحـرية فـان(كامل لبنان وسوريا مع جزءًا كبريًا جدًا من تركيا 
 .وقربص يف الغرب

أو بأشكال  أخـرى مـن  الدولة،وتنرش يف إرسائيل وغالبًا بمعونات مالية من 
الثقافيـة القائمـة عـىل أسـاس هـذه  واملناقشـاتالدعم، كمية كبرية من األبحـاث 

والكتب واملقاالت، ويف أشكال شـعبية أكثـر مـن  األطالسلة يف احلدود، واملشمو
كاهانـا ) مئـري(أن الراحـل  كام يرى صاحب البحـث ملؤكداومن . أشكال الدعاية

، باإلضافة إىل هيئات نافذة أخرى مثل حركة غـوش ايمـونيم، ال يرغبـون وأتباعه
 مـوىص بـه بفتح إرسائيل هلذه األرايض فحسب، بل يعتربون مثل هذا الفتح عمالً 

ويف الواقـع ، هنـاك . من اهللا، وسوف يكون نجاحه مؤكدًا بام أن اهللا سيسـاعد فيـه
شخصيات دينية هيودية مهمة تعترب رفض إرسائيل الرشوع يف حـرب مقدسـة مـن 
هذا النوع ، أو ما هو أسوأ من ذلك؛ إعادهتا صحراء سيناء ملرص ، خطيئـة قوميـة، 

حـد حاخامـات غـوش إيمـونيم واملـدعو دوف عاقبها اهللا عليها، عن حق وكان أ
ليور، حاخام مستوطنة كريات أربع اليهودية يف اخلليل، واألكثر نفوذًا من غريه، قد 
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، كان 1985 – 1982أعلن تكرارًا، بأن إخفاق إرسائيل يف غزو لبنان يف السنوات 
أي ( "لإعطاء جزء مـن أرض إرسائيـ"عقابًا إهليًا استحقته عن جدارة خلطيئتها يف 

 .)1(ملرص) سيناء
 

 
التساؤل الذي يتعلق باجلانب األنثربولوجي لليهود املعـارصين، أي أصـلهم 

العائلـة من هم اليهود وما هـو مـوقعهم يف : إىل أن نسأل أنفسنا  يدفعناوجنسهم، 
ى ينتسب هيود ؟ وإىل أي مد..ني هيود التوراة وهيود اليومب؟ وما العالقة ..البرشية

؟ ..القرن احلادي والعرشين بعد امليالد إىل بني إرسائيل القرن العرشين قبل املـيالد
؟ وسنحاول يف هذه السطور أن نعرف مصـطلح ..وثمة نقاء جنيس يمتاز به اليهود

السامية، واألصول القديمة يف التاريخ اجلنيس والديني لألبحاث التي قام هبا علامء 
؟ وما الدماء التي جتري يف عروقهم ..أجل معرفة من هم اليهود من  األنثربولوجي

 .األوىل السامية مصطلح السامية أصوهلمإىل  -كام يدعون  –وإىل أي حد ينتمون 
نبدأ بمصطلح السامية وهو مصطلح يطلق  عىل جمموعة شعوب ويطلق أيضًا 

ورد يف سـفر عىل جمموعة لغات وهو نسبة إىل سام أحد أبنـاء نـوح الثالثـة ، فقـد 
العارش أول تقسيم لألجناس البرشية، وأرجعت التوراة النوع  اإلصحاحالتكوين، 

اإلنساين عىل تعدد قبائله وشعوبه وأممـه إىل أبنـاء نـوح الثالثـة وهـم سـام وحـام 
 . ويافث

                                                           
 .إلنرتنتمستل من ا)  1(

  مصطلح السامية
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وهناك تقسيامت طبيعية أخرى عمد إليها املسترشقون وهي ترجع يف تكوينها 
اللـون واملالمـح واألمـاكن والبيئـات وسـواء أكـان  إىل طبيعة  اإلنسان من حيث

تقسيم األجناس البرشية مبينًا عىل رواية التوراة أم عىل االعتبارات الطبيعيـة، فـإن 
هناك جنسًا برشيًا متحدًا يف النشأة واملكان واللون ، جتمع شعوبه خواص مشـرتكة 

اسمه ووحدتـه ويعرف هذا اجلنس باجلنس السامي، واجلنس احلامي أيضًا استمد 
والطبيعي مثل اجلنس السامي، وحتى أن البعض ذهـب إىل  التوارثييف التقسيمني 

اعتبار اجلنس السامي واحلامي جنسًا واحدًا أي عرف باجلنس احلامي، ملا هناك من 
تقارب بني أمم هذين اجلنسني يف اللغات ويف تطور اجلامعات ، وأما اجلنس اليافثي 

أو اهلندوجرماين وأحيص  اآلريعي أسًام آخر وهو اجلنس فقد وضع له العلم الطبي
كام يطلق مصطلح السامية عىل . له أممًا يف آسيا ويف أوروبا مل يذكرها يف العهد القديم

القسـم : ةنهـا وتنقسـم إىل ثالثـة أقسـام رئيسـلغات األمم والشعوب وما تفرع م
يب ويضـم الكنعانيـة القسـم الغـر: الرشقي ويضم البابلية واآلشورية والكلدانيـة 

 .والفينيقية واآلرامية والعربية والرسيانية والتدمرية والنبطية
والشـعوب السـامية التـي . القسم اجلنويب ويضم العربية واحلبشية وهلجاهتام

أصًال  جاءتالكنعانيون وهم قبيلة سامية من الساميني الشامليني : سكنت فلسطني 
وقـد . م.ق 3500 روايـة أخـرى منـذ ويف. م.ق 2500من اجلزيرة العربيـة منـذ 

استقروا يف فلسطني وأقاموا هبا حضـارة راقيـة، ورحـل جـزء مـنهم إىل السـاحل 
واىل جانب الكنعانيني يف فلسطني عاشت قبائل سـامية  .بالفينيقينياللبناين وعرفوا 

دوميون والعمورين واملوابيون عىل ختوم أرض كنعانيـة خاصـة حـول آلصغرى كا
، وخـارج فلسـطني عـاش الشـاململيـت، وعـاش العموريـون إىل جنوب  البحر ا

وقد كان عىل العربانيني لكي يستقروا بأرض كنعان أن حياربوا . اآلراميون يف سوريا
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الكنعانيني ولكنهم مل يستطيعوا واكتفوا باإلقامة عىل التالل واألرايض الفقرية فقط 
ى إذا جاء منتصف القـرن وظلت السهول الغنية يف أيدي الكنعانيني األصليني، حت

وبنـوه إىل مرصـ بسـبب القحـط،  –إرسائيـل  –هاجر يعقوب . م.السابع عرش  ق
إىل أن خـرج هبـم سـيدنا موسـى ) سنة 350(واستقروا يف أرض جاسان نحو من 

إالّ أن خوف بني إرسائيل من . م.ق1300حوايل ) من اجليل السابع بعد ابراهيم (
دى هبم إىل معصية أوامر الرب فعوقبوا بالتيه يف سيناء أ) العاملقة(حماربة الكنعانيني 

عـىل  اسـتولواملدة أربعني سنة، إىل أن قادهم يشوع بن نـون إىل هنـر األردن حيـث 
وسـاحل ) القـدس(بعض من ارض كنعان يف الداخل لكن دون العاصمة يبـوس 

 أللفاويف فجر . الفلسطينيني وهم من شعوب البحر املشهورين يف التاريخ القديم 
وحد داود األسباط أو قبائـل إرسائيـل اإلثنـي . م.ق 1000األوىل قبل امليالد عام 

 .عرش
 األنــواعيف هنايــة القــرن التاسـع عرشــ أن هنــاك كــل  Dalbyأو كـام الحــظ 
فهنـاك اليهـودي الربعـة غلـيظ  –البيض والسمر والسـود  –واأللوان بني اليهود 

دي النحيـف دقيـق املالمـح طويـل من االشكيناز، واليهـو الرأساملالمح عريض 
الرأس من السفارديم، ثم األنف اليهودي املحدب واألنف املقعر بني كثري من هيود 

روســيا ثــم العيــون اللوزيــة يف الســفارديم واملكتنــزة الضــخمة يف االشــكينازين  
 .والعيون املغولية املسحوبة يف بعض هيود آسيا

حر املتوسـط واألشـكيناز أشـبه وبشكل عام، فإن السفارديم أشبه بعنرص الب
بالصقالبة الشامليني وفضًال عن هذا فقد أثبتـت الدراسـات أن اليهـود مـن حيـث  
فئات وفصائل الدم يبدون معدل تفاوت كبـري جـدًا فـيام بيـنهم ممـا ينفـي جتـانس 
األصل، وأكثر من ذلك فإن فصائل الدم تلك ال تبدي أي عالقة بفصائل الدم عند 
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بغـري شـك  األنثربولـوجي فرقة هيودية معارصة يعتربهـا علـامءوهم  –السامريني 
وحيـاول اليهـود مـن أصـحاب نظريـة  –استمرارًا نقيًا لبني إرسائيل عرص التوراة 

أسـاس أن حيـاة العزلـة يف اجليتـو  العكـس عـىل إثباتالنقاء اجلنيس بكل وسيلة 
كـن الواقـع ول. واالضطهاد الديني عوامل مضادة لالختالط والتـزاوج  االزدراء

كيف تم اختالط : والسؤال الذي نطرحه اآلن هو. اليقيني يكذب هذا التصور متاماً 
؟ جيمـع مجهـرة علـامء ..او ختليط اليهود ؟ وما هي األدلة والشواهد التارخيية عليه

كبرية مـن الـوثنيني  ىل دخول أعدادإتزاوج اليهود من غري اليهود  واألنثربولوجي 
ية والدليل عىل ذلك نمو أعداد اليهود يف املهجر بعد الشتات واملسيحيني إىل اليهود

. بمعدالت غري معقولة وهذا يرجع يف  جزء منه إىل التحول الضـخم إىل اليهوديـة 
التحـول الـديني : وهناك طريقتان أساسيتان انترشت هبام اليهودية ومتـددت ومهـا

وللتحـول إىل . موي سواء من الوثنية أو من املسيحية ، والتـزاوج واالمتـزاج الـد
حتـول مجـاعي أي عـن طريـق اعتنـاق شـعب : الديانة اليهودية شكالن أساسيان 

بأكمله أو طائفة أو دولة لليهودية ، وهناك حاالت معروفة وحمـددة تارخييـًا أمههـا 
، واليهـود )وهـم هيـود احلبشـة( ، والفالشا )هيالترتوهي مملكة اخلزر (حالة اخلزر

الشـكل . وب غرب اهلند ، واليهود القرائني يف طـوروس السود من التاميل يف جن
التحول الفردي املستمر يف كل مكان وزمانًا التزاوج واالمتزاج الدموي فهو : الثاين

إما زواج علني أو رسي عىل الرغم من أن كتاب اليهود يف العرص احلديث يرصون 
 اليهوديـة بصـفة عىل ضآلة دور التحول إىل اليهودية عمومًا والتحول اجلامعـي إىل

خاصة يف انتشار اليهودية فإن املصادر الدينية تثبت العكـس فهـي تثبـت اخـتالط 
اليهود وتزاوجهم منذ عصورهم املبكرة وهناك شعب من بـني الشـعوب املحيطـة 

إليهـا وهـم الشـعب املرصـي والشـعب  واالنضـاممسمحت هلم بالـدخول فيهـا 
 التوراة منهـا عـىل سـبيل املثـال اآلدومي، وأكدت عىل ذلك يف أكثر من موضع يف
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األبناء الذين يأتون مـن زواج خمـتلط مـن املرصـيني أو : حيث ورد) 32/8تثنية (
اآلدوميني يصبحون من بني إرسائيل اخلالصني ابتداء من اجليل الثالث ومن أمثلـة 
تزاوج بني إرسائيل من املرصيني منذ عرص مبكر من تارخيهم زواج سيدنا يوسـف 

ومن أمثلة  الزواج املختلط الشهرية يف أسفار ) 64/ 14تكوين (هن أون من ابنه كا
زواج ) 14قضاة (األنبياء نتخري عىل سبيل املثال عرص القضاة من دليله الفلسطينية 

كام تزوج أيضًا إىل جانب ابنـة فرعـون ) 1/ 3ملوك أول (سليامن من بنت فرعون 
) 11/1ملـوك أول _يـات من موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيث

عامًا نشـأت يف السـبي ديانـة جديـدة  40وعند حدوث السبي البابيل الذي استمر 
وهي التي تسمي باليهودية ، ووضعت أحكامها يف كتـاب املشـنا رشعـت يف هـذا 
الكتاب ومنذ هذا العرص املبكر، أي مع العودة من السبي البابيل ، رشعت الـزواج 

فقسم كتاب املشنا أنساب اليهود العائدين من السبي  املختلط وفتحت باب التهود،
طبقـة الكهنـة، : النسب وهم صحيحةإىل عرش طبقات أو أنساب ثالث منها فقط 

، تليها الطبقات )وهم عامة اليهود من صحيحي النسب( واإلرسائيلينييني ووالال
، تهـودينامل) أبناء الكهنة من زواج باطل رشعاً (معيبة النسب وهم  طبقة احلالليني 

من زواج باطل رشعًا،  اإلرسائيلينيطبقة العبيد الذين اعتنقوا اليهودية ، طبقة أبناء 
) وهم طائفة هتودت عن طريق احليلة واخلداع زمن يشوع بن بـون(طبقة الناتينيني 

ثم طبقة جمهويل النسب ، ثم طبقة اللقطـاء، ويتضـح مـن هـذا التقسـيم ألنسـاب 
ملعيبة أي الـذين جـاءوا ا األنسابية العائدين من ذوي غالب أنالعائدين من السبي 

من زواج خمتلط، وأن الزواج املختلط كان منترشًا حتى بني الصـفوة وهـم الكهنـة 
والدليل عىل ذلك وجود طبقة ختص أبناء الكهنة يف زجيات باطلة رشعًا ، كام يتضح 

هـودين أعالهـا أن التهود كان منترشًا وقد ميزت املشنا بـني ثـالث فئـات مـن املت
األحرار الذي اعتنقـوا اليهوديـة يليهـا العبيـد الـذي اعتنقـوا اليهوديـة واعتنقـوا 
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يشوع بن نون  أياملتهودهيم ، وبايت يف املؤخرة اجلامعة التي هتودت عن طريق احليلة 
  الكنسـيةالقرارات التي أصدرهتا املجالس : ومن أدلة االختالط يف العرص الوسيط

م، بمنـع زواج 743م، وجملـس رومـا عـام 589. م538وعـام  ومها جملسا توليد
املسيحيني من اليهود، فقد فرس معظم الكتاب تلك القرارات عـىل أهنـا دليـل عـىل 
خطورة املدى الذي كان الزواج املخـتلط قـد وصـل إليـه بالفعـل أمـا يف العرصـ 

ية املطردة العلامن عها، ومالصناعية أوروبااحلديث ، فمع اختفاء التعصب الديني يف 
احلواجز أمام التحول والزواج وزاد بصورة الفتة للنظـر حتـول اليهـود إىل  اهنارت

ويف الواليات املتحدة حيث أكـرب جتمـع لليهـود اليـوم، ينترشـ الـزواج . املسيحية
املختلط ويوجد أنصاف وأرباع اليهود ال سيام منذ أن أصبح الـزواج املـدين مباحـًا 

ما يـزعج اليهـود وهـو ظـاهرة ذوبـان وانصـهار اليهـود  وهذا األمر هو. وقانونياً 
فهم يعلمـون علـم اليقـني إن  .احلديثةواندماجهم أو امتصاصهم يف شعوب العامل 

الوسـيطة واحلديثـة ال يرجـع اىل  أوروبـااالضطهاد الـذي تعـرض لـه اليهـود يف 
 التعصب الديني وحده بقدر ما يرجع إىل طريقـه حيـاة اليهـود وانعـزاهلم وطبيعـة

كـام أن عصـور اإلقطـاع واحلكـم . حرفهم وتأمرهم دومًا عىل الشـعوب املحيطـة
األوتوقراطي املطلق، ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة مالئمة ودافعة هلذا 
االضطهاد، وأن  هذا االضطهاد ذاته بيئة مالئمة وقـوة دافعـة لليهـود أنفسـهم إىل 

لقد أدركوا منـذ البدايـة أن . وانفراد يتهم بانعزاليتهممزيد من اإلرصار والتمسك 
روح الليربالية املعارصة وتطور الوعي السـيايس يف املجتمـع الصـناعي احلـديث ، 
والتسامح الديني ، كلها أمور خطرية هتدد بانتهاء اضـطهاد اليهـود وهنايـة معـاداة 
 السامية وبالتايل هتدد بسقوط السور احلديدي الذي رضبـه اليهـود حـول أنفسـهم

ومـن هنـا حيـاولون . ومن ثم هتدد بذوباهنم يف األمم ثقافة ولغة بل ودينًا وجنسـًا 
لتوقـف تيـار الـذوبان  األبدإىل  أسطورتهاستبقاء مناخ االضطهاد وشبحه وجتسيد 
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الغالب، الذي يفرض نفسه كواقع قاهر يتمثل أخطر ما يتمثل يف التزاوج املخـتلط 
ومـن هنـا نفهـم الـدافع . إىل عقائد أخرى  مع غري اليهود، ويف حتول بعض اليهود

بأنـه ... احلقيقي من وراء اهتام املنظامت اليهودية لكل مـا تـراه معارضـًا ملصـاحلها
اضطهاد، تذكي ذكراه وتؤجج ناره كلام خبت جذوهتا أو رمادها وتراه ضامن بقائها 

يـار اسـم دولة املنتفعني هبذا االضـطهاد ومـا اخت إرسائيليف الوقت الذي متثل فيه 
تكــوين ( كـام تقـول التـوراة–عليـه  اهللا والنـاس وتغلـب صـارع إرسائيـل الـذي

لرتسيخ فكرة الرصاع مع اآلخرين وحالة العـداء التـي ينبغـي أن تظـل ) 23/82
بـه حكومـة  قامـتوما عملية بناء اجلدار الفاصل الذي . قائمة لكي يدوم بقاؤهم

يم ألسـوار اجليتـو، وتصـنيفها إذا عىل قدم وساق إالّ إعادة ترس وما بعدها شارون
أخذنا بوجهة نظر إرسائيل التوسعية، وتوسيعها إذا أخذنا بوجهة نظـر االتفاقيـات 

والســبب احلقيقــي وراء إقامــة هــذا اجلــدار ال خلــوفهم مــن العمليــات . املوقعــة
والـذوبان يف املجتمـع  االنصـهاراالستشهادية كام يرصحون ولكن خلـوفهم  مـن 

ط، الذي بدأت تظهر إرهاصـاته متمثلـة يف الـزواج املخـتلط ويف املحي الفلسطيني
ظاهرة الزواج املختلط يف  انتشارالتحول ألديان أخرى، وكدليل عىل ذلك أي عىل 

خربًا ذيع يف نرشة األخبار يف التلفزيون اإلرسائـييل : إرسائيل بني هيود وفلسطينيني
سلم قد تويف، فتنازعت أرملتـاه منذ ثالثة أعوام تقريبًا مفاده أن مواطن فلسطيني م

املسلمة واليهودية أمام املحاكم  حول أحقية كل منهام يف دفنـه يف املـدافن اخلاصـة 
 .)1(بديانتها

 

                                                           
مستهلة من اإلنرتنت وعىل كل حال فإن كثريا مـن األحـزاب اليمينيـة والوسـط يف األرض )  1(

 املحتلة تطالب بإعالن إرسائيل دولة هيودية ملنع اختالط اليهود بغريهم من اإلجناس
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 الصهيونية: الثالثالفصل 

  

 

  
  أركان الدين اليهودي كما لخصها الفيلسوف موسى بن ميمون

  )داللة الحائرين(في كتابه 

خـالق ومـدبر كافـة موجـود و: أنا أؤمن إيامنـًا تامـًا أن اخلـالق تبـارك اسـمه – 1
 .املخلوقات وهو وحده صنع كل األعامل

وحيد ليس لوحدانيته مثيل عىل أي : أما أؤمن إيامنًا تامًا ان اخلالق تبارك اسمه  – 2
 .وجه كان

 أعراضليس جسدًا ، وهو منزه عن : أنا أؤمن إيامنًا تامًا أن اخلالق تبارك اسمه  -3
 .اجلسد، وليس له شكل مطلقاً 

 .من إيامنًا تامًا أن به وحده تليق الصالة والعبادة وال تليق بغريهأنا أؤ -4
 .هو األول وهو اآلخر: أنا أؤمن إيامنًا تامًا أن اخلالق تبارك اسمه  -5
 ).أنبياء بني إرسائيل(أنا أؤمن إيامنًا تامًا أن كل كالم األنبياء حق  - 6
يقية ، وأنـه كـان أبـًا لألنبيـاء حق uأنا أؤمن إيامنًا تامًا أن نبوة سيدنا موسى  - 7

 .الذين كانوا قبله والذين بعده
أنا أؤمن إيامنـًا تامـًا أن الرشـيعة املوجـودة اآلن بأيـدينا هـي املعطـاة لسـيدنا  - 8

 .uموسى
 .أنا أؤمن إيامنًا تامًا أن هذه الرشيعة ال تتغري -9

 .أفكارهمأنا أؤمن إيامنًا تامًا أنه هو عامل بكل أعامل بني البرش و -10
 .الذي حيفظون وصاياه ويعاقب الذين خيالفوهنا يكافئأنا أؤمن إيامنًا تامًا أنه  -11
 .ولو تأخر أين أنتظر جميئه) املنتظر(أنا أؤمن إيامنًا تامًا بمجيء املسيح  -12
 .أنا أؤمن إيامنًا تامًا أنه ستكون قيامة األموات -13
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 العقائد عند اليهود: رابعالالفصل 

  

 

 

 

إىل أهنم أمة مظلومة مهضومة حتتاج إىل وطن تسـكنه ،  اإلدعاءاستغل اليهود 
هنـم وأن هذا الوطن هو األرض التي برشت هبا التوراة التي يـؤمن هبـا اليهـود، وأ

مـن  طويلةدة الالذين اغتصبوا هذا الوطن هذه امل ئهمجيب أن يتعاونوا يف قتل أعدا
 .الزمان

إىل األرض  عودة املسيحثم كانت الفرية العظمى التي نرشها اليهود وهي أن 
وأن بناء اهليكل الذي برشـ بـه املسـيح بعـد  اليهود،مرهونة بأن تكون القدس بني 

 .عودته لن يكون إال إذا أصبحت القدس بأيدي اليهود
به املسيح عيسـى بـن مـريم  وهذه الفرية تكذب ما جاء به اإلنجيل، وما لعن

الويـل لكـم أهيـا الكتبـة والفريسـيون : (فقـد قـال هلـم ... اليهود إىل يوم القيامة 
لو عشنا يف  :وتقولونفإنكم تبنون قبور األنبياء وتزينون مدافن األبرار، ! املراؤون 

ء زمن آبائنا ملا شاركناهم يف سفك دم األنبياء فبهذا تشهدون عىل أنفسكم بأنكم أبنا
أهيـا احليـات أوالد األفـاعي  !فأكملوا ما بدأه آباؤكم ليطفح الكيل!  األنبياءقاتيل 

كيف تفلتون من عقاب جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبيـاء وحكـامء ومعلمـني 
فبعضهم تقتلون وتصلبون، وبعضهم جتلدون يف جمامعكم، وتطاردوهنم من مدينـة 

دم هابيل البار إىل من : فك عىل األرضإىل أخرى، وهبذا يقع عليكم كل دم زكي س
إن عقـاب : رخيا الذي قتلتموه بني اهليكل واملذبح احلـق أقـول لكـمبدم زكريا بن 

 .ذلك كله سينزل هبذا اجلبل
يا قاتلة ورامجة املرسلني إليها، كم مرة أردت أن أمجع  أورشليميا أورشليم، يا 

هـا أن بيـتكم يـرتك ! تريدوا أوالدك كام جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها فلم
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مبـارك اآليت : فإين أقول لكم إنكم لن تروين مـن اآلن، حتـى تقولـوا ! لكم خراباً 
 .باسم الرب

 

 
ثم خرج يسوع من اهليكل ، وملا غادروه تقدم إليه تالميذه، ولفتـوا نظـره إىل 

لـن يـرتك هنـا : احلق أقول لكـم كلها؟أما ترون هذه املباين : مباين اهليكل فقال هلم
 ) 24/إنجيل متى ) (هيدموحجر فوق حجر إالّ 

 

 
 :عقيدة هيوه

الشك يف أن أقدم ما جاءنا من عقيدة هيوه يف العصور القديمة جدًا عبارة عن 
 "هيـوه"جمموعة من القصص التـي ترجـع إىل ذلـك العهـد أعنـي عهـد تقـديس 

ف باسم العهد أعني اليهودي وليس معنى هذا أن هذه القصص إرسائيليـة واملعرو
األصل أو تنبع من األساطري اإلرسائيلية بل معظمها سيمتد أصوله مـن األسـاطري 

ومن أشهر القصص اليهودية التـي تتحـدث . املرصية القديمة أو البابلية اآلشورية
وتتكرر نفس الفكرة يف قصـة خلق البرش  "هيوه"قصة اخللق القائلة أن  "هيوه"عن 

الطوفان ويف أسطورة برج بابل وغريمها من قصـص اآلبـاء األولـني حيـث يـذكر 
ن صـقل هـذه ولألرسة ومع مرور الزمن نجد أن اإلرسائيليـني حيـاول كأن "هيوه"

القصص وإجياد يشء من التجـانس بينهـا إال أن بعـض العوامـل األساسـية لبنـاء 
ومن أمثلة هذه العنارص الشائكة التي حتـول . رغبةالالقصة حالت دون حتقيق هذه 

  عالمات نهاية الزمان
  

  عند اليهود اإللوهية
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بأنـه يـتجىل يف ثـورة الربكـان ويف  "هيوه"دون قيام جتانيس بينها ما جاء يف وصف 
هو الـذي  "هيوه"موضع آخر نراه الرمحن الرحيم الذي يسمع بكاء األطفال كام أن

ه القصص يف خمتلف هذ "هيوه"يقتص من امليسء إلساءته إىل األبرياء وهكذا نجد 
رس هـذه العقيـدة أن يسـتعرض هـذه اينصت بمختلف الصفات التي حتتم عىل د

 .النعوت ليخرج بصورة تكاد تكون كاملة عن هيوه
اختلفت آراء اإلرسائيليني أنفسهم حول حقيقة هذا املعبود ووطنه األصـيل و
وه األصـيل كـان يف الصـحراء ل أنه مرصي، كام اعتقد آخرون أن وطن هيـئفمن قا

 .ية ثم اختلفت هذه الفكرة وظلت حية عند الشعراءبنواجل
ولكي نفهم طبيعة هذا املعبود جيب علينا أن نرجـع إىل اإلرسائيليـني لنعـرف 

 "هيوه"مدى عالقتهم به فالديانة اإلرسائيلية ديانة قومية تقوم عىل عنارص كثرية من 
لعهد قـائم بيـنهم فهو الذي ينكل هبم إذا ما غضبوا وينرصهم إذا ما أخلصوا له، فا

م وعـدو أعدائـه يقـاتله "هيوه"وبينه منذ عهد موسى فاإلرسائييل صديق أصدقاء 
وجدوا ومتى سنحت لـه الفرصـة وعاونـت هـذه الصـفة التـي  ىحتى يبيدهم أن

ويؤمن هبا اإلرسائييل، أعنـي عالقتـه التبعيـة عـىل خلـق دولـة  "هيوه"يتصف هبا 
ة هذا الدين القـومي، ففـي عرصـ القضـاة إرسائيلية قومية العقيدة، كل مهها خدم

اعتقد اإلرسائيليون أن أولئك األبطال الذي ظهروا يف فرتات خمتلفة وأخـذوا بيـد 
لتحقيـق هـذه  "هيوه"قد أرسلهم  "هيوه"الشعب اإلرسائييل ضد األجانب لنرصة 

تتطـور حتـى  "هيوه"الرسالة، ومع مرور الزمن نجد فكرة تبعية اإلرسائييل ملعبوده 
إبـالغ  "هيوه"إليه ىصالذي أو "املسيح"حيكمه عىل أنه ح ينظر إىل امللك الذي أصب

 .نًا هللاديالعقيدة حتى اعترب هذا املرشد  رسالته، ومتادي اإلرسائييل يف هذه
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فمـن صـفاته  "بطل حمارب"اإلله القومي وصاحب الديانة القومية  "هيوه"و
يسقط كثريون من أبطال  "هيوه"شن احلروب فاحلرب لديه يشء مقدس ويف سبيل

للقتال تتجىل لنا واضـحة يف نعتـه  "هيوه"وصفة حب. الوغى يف قومه منإرسائيل 
 . "هيوه قائد اجليوش "أي  "صباءون "هيوه "بلقب 

وقومية عقيدته وقومية الدولة اإلرسائيلية العقائديـة صـبغتها  "هيوه "وقومية
ائل قوميــة إرسائيليــة، صــبغة خلقيــة خاصــة، فالعدالــة قوميــة إرسائيليــة والفضــ

والرذائل، قومية إرسائيلية واحلقوق قومية إرسائيلية، ومن هنا نفهـم رس التفـاوت 
العظيم بني نظرة الرشيعة اإلرسائيلية سـواء كانـت مكتوبـة كـام جاءتنـا يف العهـد 
القديم أو مروية شفوية كام هو احلال يف التلمود إىل غري اإلرسائييل نظرة شاذة فكل 

باملعامالت أو األحوال الشخصية يبيح لإلرسائييل احليف واجلور مع غري ما يتصل 
ل والرباكني زالأيضًا بأنه رب العواصف واألعاصري، الز "هيوه"اإلرسائييل وينعت 

وكل املصائب واخلراب الذي حيل بالعامل إنام هو مظهر من مظـاهر قوتـه وعظمتـه 
األمطـار ومـا إليهـا مـن املظـاهر يـتجىل يف الرعـد والـربق واهنـامر  "هيوه"فاإلله 

لــه إلوحيـرص العهـد القـديم عـىل إعطـاء صـورة قاسـية خميفـة ثـائرة . الطبيعيـة
 ."ةهيو "اإلرسائيليني القومي إال وهو 

هو أيضًا إله اخلصوبة وحيتفل به لصفته هذه يف األعياد املقدسة فهو  "ةهيو"و 
رسائييل إذا ما أراد القسم إله مانح الغيث ومنبت احلب وهو مانح احلياة لذلك فاإل
 "وال شـك يف أن نعـت . به أمسك بعضو التناسل كام أن متعة اجلامع يشء مقـدس

بأنه إله اخلصوبة صفة متـأخرة مـأخوذة عـن معبـود أجنبـي ينتمـي إىل بلـد  "هيوه
الصحراوي املخرب وهذا اإلله األجنبي وهو  وال شـك  "هيوه "خصيب بخالف 
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انتقلوا مـن  اقتبس اإلرسائييل منه هذه الصفحات عندما وقد "بعل "اإلله الكنعاين
 .ان اخلصبة الغنية بمياههاالصحراء إىل أرض كنع

ن العنـارص األساسـية للعقيـدة يفهذه الصفات التي يتصف هبا هيـوه، وتكـو
تبني أنه إلـه شـعبي فقـط كـام أن عبادتـه قـارصة عـىل واخلاصة باليهود اإلرسائييل 

دته قائمة بيـنهم فقـط وبخاصـة يف الصـحراء إذ أنـه إلـه اإلرسائيليني وأماكن عبا
 .صحراوي واخلراب والدمار يف الصحراء

كإلـه عـاملي فليسـت عنه وإله اخلصوبة يف كنعان، أما القصص التي تتحدث 
إرسائيلية بل بابلية آشورية أو مرصية، قديمة كقصة اخللق، مثًال أو الطوفان أو برج 

 .بابل
عامل مل يتصوره اإلرسائيليون، روحًا بال جسـد، لـذلك وهيوه شأنه شأن آهلة ال

نقرأ يف العهد القديم كيف يتحدث اإلرسائييل عن اإلنسان، الذي خلقه هيـوه عـىل 
عليه مجيع صفات اإلنسان من  أطلقصورته، ومل يكتفي اإلرسائييل بتجسيد هيوه بل 

عبود فقط خري أو رش إذ هو يغضب فيبطش ويفرح فيخيب أما الصفات اخلاصة بامل
فلم يعرفها اإلرسائييل ألنه عجز عن أن يتصوره شعورًا واقعيًا فهو ليس حارضًا يف 

 "هيـوه"كل يشء بل حارض يف اليشء أو الطقس الذي تقدسه فيـه العقيـدة كـام أن 
ليس أبديًا وبالرغم من ذلك فالعقيدة تعجز عن أن تصـوره ولـه أول أو آخـر، ومل 

 فهو مل يلد ومل يولد وكل الذي صنعه أنه تبنى امللوك فقطيتخذ هيوه له أنثى أو ولدًا 
كام تصورته اإلرسائيلية القديمة خليط من جمموعة من العقائـد الرشـقية   "هيوه "و

 .السامية
كام وصلنا يف صيغه املختلفة سواء يف العهد القديم أو  نقش أو  "هيوه "ولفظ 

أو يف كتابات رأس سـمرا حيـث  بردية أو اآلثار الفلسطينية أو النصوص املسامرية
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و ) ي هــ و (كام نجده صدرًا لبعض أسامء األعالم حيث جـاء ) ي هـ و هـ( نجد 
 ).ي هـ(أو عجزًا هلا كام هو احلال يف ) ي و(

 هيوه اإلله البديل إليل
مـالك الـرب  فناداه ": لو تابعنا نصوص التوراة لرأينا أنه قد ورد أول ما ورد

ال متـد يـدك إىل الغـالم، وال : ، فقالهاأنذاهيم إبراهيم فقال من السامء، وقال إبرا
تفعل به شيئًا، ألين اآلن علمت أنك خائف اهللا فلم متسك ابنك وحيدك عني، فرفع 

، فذهب إبراهيم وأخذ إبراهيم عينه، ونظر فإذا كبش وراءه، ممسكًا يف الغابة بقرنيه
، هأربم اسم ذلك، املوضع هيوه ه حمرقة عوضًا عن ابنه، فدعا إبراهيعدالكبش، وأص

 ."حتى أنه يقال اليوم يف جبل الرب ُيرى
مًا، واألصح أن يسمى املوضـع نالحظ أنه يف هذا النص أقحم لفظ هيوه إقحا

رأه كام سمته هاجر قبل هذه املـرة، والسـبب يف ذلـك أن التـوراة بحـد ذاهتـا بإيل 
وسـى، فكيـف يسـمى مل يعرفه الـذين سـبقوا م "هيوه "أن اسم: رصحت ملوسى 

 .إبراهيم باسم إله ال يعرفه
إن إقحام هذا االسم يف هـذا املكـان لـدليل واضـح عـىل أن اليهـود حّرفـوا 

م هيـوه، يف نـص موسـى التوراة، فقد حّرفوا، هنا اسم إيل إىل هيوه، كام أقحموا اس
 .لةشتعليقة املعحينام رأى ال

 فكيف مل يكشف اهللا عن اسمه يف هذا النص؟
 ألوم األب ألنه مل يستطع خمالفة التوراة، فالتوراة ال تطلق عىل لفظـة لكنني ال

أيل عىل اهللا وإنام حاولت أن تورده صفة لتخيل اجلو فيام بعد ليهـوه، وحيـاول األب 
يبـدو أن اهللا يـديل باسـمه  "أن يقف عند هذا احلد، ويقول عند نص سفر اخلـروج 
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ملوسى، يف الواقع ليس هو اسًام بقدر ما هو دليل عـىل حضـور مـع العلـم بأننـا ال 
نعرف كيف نلفظ هذا االسم، ذلك بأن اليهود كانوا يمتنعون عـىل لفظـة اسـم اهللا 

 .احرتامًا له، فكانوًا يكتبون أربعة أحرف ويقرؤون أدوناي أي احلرب
ه مل يسـتطع أن حيـل حملـه، وهلـذا؛ لـًال من إيل، لعفقد وضع هيوه ليكون بدي

معًا، إيل وهيوه عىل أن يكون األول، وإيل الثـاين أو  اإلهلنيأبقيت الديانة اليهودية 
 .املرادف ليهوه

 إيل اإلله األول واألقدم يف التوراة
لالحظنـا أهنـا  "العهد القـديم"اة ، ولو تتبعنا التورIإن كلمة  إيل تعني اهللا 

بإيل، وقد ورد منذ الصفحات األوىل، وعرفنا اسم إيـل منـذ عهـد  Iاهللا  اعرتفت
 .آدم وحواء

اقتنيت رجًال من : وعرف آدم وحواء امرأته، وحبلت وولدت قابني، وقالت
 .عند الرب ثم عادت، فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيًا للغنم

التـوراة أن إيل وقد حاولـت = وهابيل ليس إال كلمة مؤلفة من شقني هاب 
أما هابيل فلم حتاول تعريفه لوجود ) اقتنيت رجًال من عند الرب(تعرف اسم قابني 

 .اسم إيل فيه
 .ن اخلوض فيهوأريد أن أطرح سؤاالً حاول املفكروقبل أن أتم هذه الفقرة، 

 ؟"خالق األرض والكون ىمن شم"
اهللا اخلالق إن كان البرش هم الذين سموه هبذه األسامء فهم السلطة األقوى، و

آنذاك ليس إال ومهًا من أوهام الناس، فهم صنعوه، ألبسوه ما شاءوا من األلقـاب، 
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أما إذا كان الوحي فهو املصدر كـام تقـول الـديانات السـاموية، وهـو الـذي خلـق 
الفعل، وبه تعلم اإلنسان، واهللا هو الذي سمى اسـمه ووىص بـه إىل البرشـ،  فهنـا 

ادية اإلحلادية التي ال تؤمن بوجود اهللا اخلالق، وإنام ترى النظرة امل: تفرتق النظرتان
أن الطبيعة تسري منذ القدم، وإىل الالهناية خطًا واحدًا ال تتبدل، وما عـىل اإلنسـان 

 .إال أن يكشف أرسار هذه الطبيعة ليمتلك ناصيتها
وإنسا له نظرة روحية يرى يف الكون خملوقًا خلالق أعظم يسمى اهللا، وقد أتت 

ى باسـمه للنـاس، قـته بواسطة الوحي، فهـو جـل شـأنه أله التسمية من اهللا ذاهذ
ليعرفوه، والعابدون إيل منذ القديم هلم هذه النظرة الروحانية، ولعل خري من يمثل 

 .النظرة األوىل  جورجي كنعان يف كتابيه تاريخ اهللا، وتاريخ هيوه
، فقد آمـن االنتشار أن إيل وصلت عبادته إىل أماكن واسعة، وبعيدة يف ويبدو

فأصـبح  "موسى"به اإلغريق وقد قبل به اإلغريق اسًام، فأضافوا له الزمة األسامء 
 .االسم إيلوس وبه سمى عدد من أبطال اإللياذة مينليوس أرخيليوس

فرجيـل، وعنهـا أخـذت = إيـل+ وتعدت التسمية إىل الرومان فسموا فـرج 
) ي ا -(و ) ي هـ هـ(و ) ي هـ و (وقد وردت صيغ أخرى مثل ) ي و  -(فرسنا و 

يعرب عن معاين خمتلفة فهو  يتصف بكل ما للصحراء من صـفات فهـو ) ي هـ -(و 
إله الرياح والعواصف و أسقطت جبل سيناء فهو أيضًا إله الرعـد والـربق واملطـر 

د كان هذا اجلبل بركانيًا فهو رب الزالزل والرباكني وما إىل الـزالزل والرباكـني قو
 .وهلب فال عجب إذا عرف باسم القائد اجليوش من محم

اللغات السامية وجدنا  خمتلف يفاملختلفة  هيف صيغ "هيوه "لفظ  عرضنا وإذا
العربية أغناها وأصدقها تعبريًا عن مجيع هذه املعاين وتلك الصفات التي يتصف هبا 
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. بعـض هيوي هويانا إذا سقط بعضهم يف أثر "هوى "هذا املعبود ففي العربية نجد 
إذا انقضـت  "هوت العقاب هتوي هويًا "و . فتحت فاها بالدم "هوت الطعمة "و

هبـت،  "وهـوت الـريح"التناول باليد والرضب  "واألهواء". عىل صيده أو غريه
سار سريًا  "وهاوى "يرسع  "هيوى". واهلوى بفتح اهلاء إىل أسفل وبضمها إىل فوق

سار سـريًا   "هوى الرجل"و. ترتفع هوى النفس وهتوى إليهم "اهلوى"و . شديداً 
. مـات "هـوى الرجـل "ترتفـع و  "هتوي إليهم "و. واهلوى هوى النفس. شديداً 

 .النار همسكنه جهنم ومستقر "فأمه هاوية "واهلاوية اسم من أسامء جهنم و 
الساميني قاطبـة حيـث كثـر  دأيضًا وهو معبو اإلرسائيلينيعرب  "هيوه"وعرب 

بكثـري مـن ) آل(بية الشاملية منهـا واجلنوبيـة ويتصـل لفـظ وروده يف النقوش العر
األسامء التي أطلقها الساميون عىل بعض معبـوداهتم، ومـن هـذه األسـامء الـوهيم 

وقد أكثر العهـد القـديم مـن اسـتخدامه وبخاصـة مـن قصـص اآلبـاء  "اللهم"و
ل شـيم "و "عزرائيـل"و "جربائيل"األولني، وأسامء املالئكة وبعض األعالم مثل 

وقـد  "آل شـداي"وأخذ اإلرسائيليون عن الكنعانيني املعبـود  "إسامعيل وناثانئيل
 .جتىل إلبراهيم هبذا االسم

فقد  "هيوه"وهذه قرينة تؤيد مرصية  "هيوه"أما اإلله الذي جتىل ملوسى فاسمه 
إذا سـألوين عـن اسـم الـذي  اإلرسائيليـنيبامذا أجيب  ":سأل ربه ملا جتىل له قائًال 

 ."أهيا أشري أهياء ":إليهم؟ فقال ملوسى أرسلني
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 ألوهيم
هـذا  "الـوهيم"أي إله وهو معبود سائر الشعوب السامية ولفظ  "ألوه"مجع 

كثريًا ما جاءنا معربًا عن عدد كبري من اإلهلة كام أنه قـد ورد معـربًا عـن إلـه واحـد 
د القـديم تعظيًام له وهذه الظاهرة ليست قارصة عىل هذا اللفـظ بـل نجـد يف العهـ

مجـع  "أدونـيم "ألفاظًا أخرى يف صيغة اجلمع تعرب عـن املفـرد املعظـم مثـل لفـظ
 . "هيوه"مع  "مكقدوس"أي سيد كام نجد لفظ  "أدون"

 بعل ومكانته 
إله ثالث من آهلة التوراة، عبده اليهود، وقد حاول كتبة التوراة حماربتـه حربـًا 

يعبـده الكنعـانيون، وخاصـة يف  شديدة ال هوادة فيها، والسبب يف ذلـك أن بعـالً 
أن  وا أوغاريت ولو أقر اليهود بعبادة بعل ملا كان من فارق بني القومني، وهـم أراد

 .يتميزوا، ولذلك حاربوا بعًال تارة، وعبدوه تارة أخرى
 :تصفحنا كتاب التوراة لرأينا أنه أقر بعبادة بعل بشكل واضح  لو: عبادة بعل -1

خذ ثور البقر الـذي ألبيـك وثـورًا : رب قاله لهوكان يف تلك الليلة أن ال( -  أ
ثانيًا ابن سبع سنني، وأهدم السارية التي عنده، وابن مذبحًا للرب إهلك عـىل رأس 
هذا احلصن برتتيب، وخذ الثور الثاين واصـعد حمرقـة عـىل حطـب السـارية التـي 
تقطعها، فأخذ جدعون عرشة رجال من عبيده، وعمل كام كلمـه الـرب، وإذ كـان 

اف من بيت أبيه، وأهل املدينة أن يعمل ذلك هنارًا، فعمله ليًال، فبكر أهل املدينة خي
يف الغد، وإذا بمذبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطعت، والثـور الثـاين 
قد أصعد عىل املذبح الذي بني، فقـال الواحـد لصـاحبه، َمـْن عمـل هـذا األمـر؟ 

 .بن يوآش، قد فعل هذا األمرإن جدعون :فسألوا، وبحثوا، فقالوا
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ع، ليشـوخاصـة اقويـة حارب األنبياء اإليليون عبادة بعًال حربًا : حماربة البعل -2
 .وقد هددهتم إيزبيل بالقتل، مما اضطره أن يفر

 : وُيالحظ عىل ذلك العرص ما ييل
كثرة عبدة البعل حتى أن نبي إرسائيل مل يبق من جمموعهم إال عدة آالف مل  -1

 .حسب تعبري التوراةجيثوا للبعل 

ال يمكن لياهو أن جيمع عبدة البعـل يف بيـت واحـد، فـإذا كـان أنبـاؤهم  -2
 .أربعامئة نبي يف زمن إيليا فكم عددهم، ويف أي مكان جيتمعون

 .اءهم، وقتلهم، لكان أصحيلو قال كتبة التوراة إنه مجع أنب -3

زر قام هبا إن هذه املجزرة التي قام هبا ياهو ليست إال واحدة من سلسلة جما -4
 .كتبة التوراة وال هيم إن صح ذلك أم مل يصح

 آهلـة أخـرى
بدؤوا بعبادته منذ بكورة خروجهم، فقد اهتمت التوراة هـارون  :العجل -1

بعام بن ناباط، فصاغ هلم  دذهبي، وعبدوه، ثم اهتموا فيام بعبأنه صاغ هلم العجل ال
 .من مرص  امكاأخرج اللذين كاماهلإجلني من ذهب، وقال هلام هذان ع

وملا رأى الشعب أن موسى أبطأ يف النزول من اجلبل اجتمع الشعب عىل ( -  أ
ري أمامنـا، ألن هـذا موسـى الرجـل الـذي سقم اصنع لنا آهلة ت: ، وقالوا لههارون

انزعوا أقراط الذهب : أصعدنا من أرض مرص ال نعلم ماذا أصابه، فقال هلم هارون
فنـزع الشـعب أقـراط الـذهب . ، وأتوين هباوبنيكم وبناتكم. التي يف آذان نسائكم

التي يف آذاهنم، وأتوا هبا إىل هارون فأخذ ذلـك مـن أيـدهيم، وصـوره باإلزميـل، 
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وصنعه عجًال مسكوبًا، فقالوا هذه آهلتك يـا إرسائيـل التـي أصـعدتك مـن أرض 
 ."مرص

وعندما عادوا وعبدوا العجل من جديد، وظنـوا أن إيـل يمثـل بـالثور   - ب
أكـرب : ( اصطفان رش بنتيـه بقولـه "ثاالً وعبدوه، وإىل هذا أشار األب فجعلوا له مت

اآلهلة يسمى إيل، وكثريًا ما يظهرونـه بشـكل ثـور، وهـذه الديانـة تعبـد القـوات 
 .الطبيعية املؤهلة

عبد اليهود األفعـى، وقدسـوها، ويبـدو تقـديس األفعـى منـذ  :األفعى -2
لهـا يع حيوانات الربية التـي عموكانت احلية أحيل مج"السفر األول سفر التكوين 
قا، قال اهللا ال تأكال من كل شجر اجلنة؟ فقالت املرأة حأ: الرب اإلله، فقالت للمرأة

من ثمرة شجرة اجلنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي يف وسط اجلنة فقال اهللا ال : للحية
 عـامل أنـه يـوم فقالت احلية للمرأة لن متوتا، بل اهللا. تأكال منه، وال متساه، لئال متوتا

تأكالن منه تنفتح أعينكام، وتكونان كـاهللا عـارفني اخلـري والرشـ، فـرأت املـرأة أن 
الشجرة جيدة لألكل، وأهنا هبجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخـذت مـن 

 ."ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضًا معها، فأكل

تبارها سامة وضارة عوهكذا قّدسوا احلية، فكانت أحيل مجيع احليوانات، وبا
أهنم ضد البرش، فقد التقوا معها، وقدسوها باعتبارهـا رمـوزًا . ارهمبللبرش، وباعت

للذكور، فهي تشبه العضو التناسيل الذكري وهي متثل الذكورة املحضة مـن جهـة، 
وألهنا من جهة أخرى متثل احلكمة والدهاء واخللـود، وقـد أخـذوا هـذه الفكـرة، 

ة جلجامش، ألهنا رسقت نبتة اخللود، والتهمتهـا، ومـن من ملحم) خلود األفعى(
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ثم فلألفعى ميزة خاصة يف أهنا تستطيع أن جتعل طرفيها يلتقيان، وقد بـدت عبـادة 
 .احلية واضحة يف الدعوة اليهودية

وردت يف التوراة نصوص كثـرية تـدل عـىل عبـادة احلجـارة،  :احلجارة -3
ب عبادة عن حجـارة خمروطيـة، فأقامت نصبها يف كل زمان ومكان، وكان األنصا

وكانوا غالبًا ما يرون فيها عبـارة الـذكورة املخصـبة، فقـد كانـت متثيـل القضـيب 
غالبًا ما متثل اإلله بعل ويرمز إليه بحجارة خمروطية قائمة،  الذكري، وهذه احلجارة

إله اهلندوس، وذلك ألنه يف رأهيم اجلـوهر الـذكر يف التناسـل، وزوج بكثرية الشبه 
ض التي خيصبها وهلذا نسبوا إىل يعقوب عبادة هذه احلجـارة، ومل ينسـبوها إىل األر

 .إبراهيم

 صفات إيل؟ 
كان يف نظر عباده مثًال أعـىل يف القـيم األخالقيـة  Iاهللا ) إيل(هذا اإلله  -1

واالجتامعية لسائر املذاهب الفكرية والدينية التي دعا إليها اإلنسـان املـؤمن، وقـد 
املفاهيم منحى اجتامعي خلقي، واجتاهًا فكريـًا إنسـانيًا، كانـا شكلت هذه النظرة و

خالصة القيم واملفاهيم اإلنسانية وقد ظلت هذه املفاهيم حتى أتى اإلسالم عىل يد 
سيد الرسل، فأكدها، ووضعها يف مسارها الصحيح، حيـنام أثنـى اهللا عـىل رسـله، 

 .﴿وإنك لعىل خلٍق َعظيم﴾

إلـه العـامل، ولـيس خاصـًا   -فإنه فظ اجلاللة إذا اعتربنا معناها ل - إيل  -2
بشعب دون شعب، وإىل هذه الصفة ظلت أنظار املسلمني واملسيحيني متجهة، فاهللا 

احلمــد هللا رب "لــيس رب شــعب دون شــعب ونحــن ال زلنــا نقــرأ يف صــلواتنا 
 ."العاملني
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ر اليهود لإلله إيل  :تصوُّ
 .خلقه عىل شاكلته  هللا صورة وهذه الصورة  متثلت يف خلقه آدم، فقد -1

 .اإلله يتعب فقد خلق الكون يف ستة أيام ثم اسرتاح عىل عرشه من التعب -2

، فقـد كـذب عـىل آدم حيـنام هنـاه عـن )حاشا الباري عز وجل ( اإلله يكذب -3
الشجرة، وقال له متوت موتًا إن أكلت من الشجرة، وقد كشفت احليـة كذبـه، 

 .فأكلت آدم وحواء من الشجرة ومل يموتا

له يندم ألنـه خلـق النـاس، ورأى الرشـ فـيهم، فقـرر أن يعـدمهم فجعـل اإل -4
 .الطوفان

اإلله عاجز عن مصارعة اإلنسان، فقد صارع يعقـوب واسـتطاع يعقـوب أن  -5
 .يقف أمامه وينتزع الربكة منه 

البكر إرسائيـل، واليهـود هـم أبنـاء اهللا  تيلد، فهناك بنو هللا، وهناك البن اإلله -6
 .وأحباؤه

 .اهللا إهلًا قبليًا خاصًا، فحولته من العاملية إىل  القبلية  التوراةعدت  -7

 .أعدمت شخصية اهللا يف شخصية هيوه -8

جبل تنبع من بني قدميه األهنار بلحية بيضاء،  جالسًا فوقيتصورون اهللا اليهود  -9
 شيخًا مسنًا عاجزًا عن القيام

 صفـات هيـوه
 .شكله إنساين فقد خلق آدم عىل صورته -1
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 .أنه متسلط -2

 .جاهل وال يريد من اإلنسان أن يتعلم إله -3

 .إله حزين -4

 .عمل فال يعيدهيف أخطأ إن  إله يرى نفسه أنه -5

 .إله يعاقب الطاهر وحيب اجلاين املجرم -6

 .إله يعاقب حتى اجليل الرابع والعارش أحياناً يعتقد اليهود أنه  -7

 .إله كاذب -8

 .إله لص ألنه أمر أتباعه أن يرسقوا حيل املرصيني -9

 .د عىل مجاعته حينام كشفوا رسهإله غاضب حقو - 10

 .إله يقبل الوساطة ويتنازل عن غضبه - 11

 .إله عنرصي - 12

 .إله  اجلنود - 13

 عدم توحيد اليهود ليهوه
 .هيوه إله قبيل خاص لقبيلة خاصة هي بني إرسائيل -  أ

 .يمثل التفريد ال التوحيدإله - ب
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ق ومعاملـة النـاس باملعاملـة ألن كل دعوة ساموية تدعو إىل مكـارم األخـال

الطيبة حتى جتتذب أكرب عدد ممكن من األتباع، ما عدا اليهودية فهي تـأمر بـالغش 
 والكذب واخليانة واحلقد ودمار البرشية،

 النبوة عند اليهود

 :بداية ظهور األنبياء
غالبًا ما كان حيدث واليهود يف أرض فلسطني أن يفسد حكامهم وحييد قادهتم 

ن املقدس وتعاليم الدين ويبدأ كثري من أفراد الشعب تقليد حكامهم مـن من القانو
وكانت حرب الطبقات هي السبب .الغزاة، الفاحتني حتى أن بعضهم اعتنق الوثنية

وهي حرب مل يندلع هليبها إال بعد أن رأى الفقراء بأعينهم . األسايس لذلك الفساد
ن أهنـم فقـراء إال حـني يبرصـون الطائلة، والفقراء عادة ال يعرفوحكامهم ثروة و

كثـريًا  ملوك اليهـودوقد تطلب املرشوعات الضخمة التي أقامها . األغنياء بعيوهنم
من الكدح وفرضت عىل الشعب رضائب باهظة، وكان بعد ذلك أن وجدت طبقة 

كانوا أحد عوامل الشقاق السيايس، والفساد االجتامعي  الذين من العامل املتعطلني
انت األحياء الفقرية تزداد شيئًا فشيئًا بينام ثروة امللوك تنمو، ويزداد يف فلسطني، وك

ترف احلاشية، وأصبح استغالل الشعب والربا عادة مألوفة بني أصحاب الصـناعة 
ومع اتساع هذه الفروق بـني ذوي احلاجـة وذوي اليرسـ، ومـع . الكربى واملرابني

عــد ســليامن إىل مملكتــني اشــتداد النــزاع بــني املــدن والريف،انقســمت فلســطني ب
متعاديتني، مها مملكة أفرايم الشاملية وعاصمتها السـامرة، ومملكـة هيـوذا اجلنوبيـة 

  ديانة اليهود ديانة بدائية قبلية
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وي بني اليهود واشتعلت دومع االنقسام أيضًا أخذ الضعف ي وعاصمتها أورشليم
 . فيهم نريان احلقد

ويف مثل تلك الظروف كان ينهض واحد مـن بنـي إرسائيـل يـدعو الشـعب 
 قانوهنم وباسم هيوه كانوا يتنبئون عـام سـيحدث إلرسائيـل، إذا مل يتبـع للعودة إىل

اليهود طرق االسـتقامة كـام وصـفتها عقيـدهتم، وكـانوا هـؤالء النـاس يسـمون 
باألنبياء، وكلام حلت املتاعب باليهود ظهر األنبياء يعلمون الشعب طـرق اهللا عـىل 

مثـل مـا اسـتحقه عـاموس  اماالحرتأن هؤالء األنبياء ومل يكونوا كلهم يستحقون 
وأشعيا بـل كـان بعضـهم مـن املتنبئـني الـذين يسـتطيعون قـراءة قلـوب النـاس 

ومنهم متعصبون متهوسـون يسـتثريون مشـاعر . وهنم باملستقبلربوحارضهم وخي
الناس باألصوات املوسيقية الغربية واملرشوبات والـرقص وينطقـون بعبـارات يف 

يًا أوحى إليهم وقد سخر أرميـا سـخرية الذعـة أثناء غيبوبتهم يراها أصحاهبم وح
، وكان مـنهم مـن هـو ناسـك كإيليـا، ومـنهم آخـرون ويتنبأمن كل رجل جمنون 

يعيشون يف مدارس جمـاورة للهياكـل ولكـن بعضـهم كانـت هلـم أمـالك خاصـة 
الزمن نقاد لعرصهم ولشعبهم وكانت نبـوءات  وزوجات، وأصبح األنبياء عىل مر

وكـان أغلـبهم يـأتون . د والوعيد دالة عىل التقى والصـالحبعضهم فرعًا من الوع
 .نبوءاهتم عىل لسان الرب هيوه

كام مر حني اتسعت مملكة إرسائيل وعم فيها البذخ وتفجرت حماقن الشهوات 
ناقل الصوت الساموي إىل عباد اهللا ويف مقدمة األنبياء املناضلني كـان النبي كان هو 

ياك هذا النهار إها أضع كالمي عىل شفتيك خموالً  ظهر عليه هيوه صارخاً ) إمليخا(
يف ) حزقيـال(وقال هيـوه ألن. أن مترح وتنعم وتغني وأن تنهض بالشعب واململكة

قطعة من عجني الشعري عـىل  صنعهذه الفرتة العصيبة يا حزقيال تبلغ هذا األمر وا
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دنس ولكـن املـبراز البرشي إنذارًا بعبودية إرسائيل حيث سيأكل يف املنفـى اخلبـز 
استبدال الرباز بزبل البقـر، ثـم عـاد إمليـنام لينـذر بتـدمري  ههلإحزقيال التمس من 

اهليكل كارس إبريق الفخار يف وجه الفجرة املتمـردين، واخنـوخ وايليـا هلـام مرتبـة 
هـو صـانع املعجـزات وحمـي األمـوات، أنـزل  وإيليااأللوهية يف الكتاب املقدس 

سه أخناتون املرصي عابـد وموحـد أتـون، واشـعيا السحاب ، وإما إخنوخ فهو نف
يـا يرصـخ ال رمنددًا باملنتهكني وكان النبـي أوأخذ يطوف يف شوارع القدس عاريًا 

يفيد اإلنسان دوام الصلوات وتقديم الطقـوس والقـرابني كلـام ال تـوازي صـدق 
 والنبي عاموس ينشد أنا أكره أنا أمقت أعيادكم وال أسـتطيع أن أحتسـس. الرسيرة

ولـه تعـابري يمثـل فيهـا . االتكم، تقدمون يل الضحايا والقرابني لنا ال أريـدهاياحت
إرساف إرسائيل يف املآكل واملرشب والتربج والفجور ثم هو ينـذرهم بويـل حميـق 

اإلله هيوه عدالة وحمبة، وأكثر من  ةكلموهو الذي وضع للشعب مضمون ما تعنيه 
 .وحزقيالاشعيا وارميا  آزره يف هذه املهمة كان

 : حبقـوق §
ال يعرف عن حبقوق أكثر مما جاء عنه بالسفر ويوصـف كنبـي ملجـرد أن لـه 

وجاء اسمه من . باهليكل اتنبؤه ضمن مجاعة األنبياء الذين سب ألنحموهبة النبوة ف
عاش يف هيوذا خالل األيام األخـرية وويشري إىل حبه هللا ) يعانق(أصل عربي يعني 

أكثر جورًا مـن هيـوذا،  الكلدانينيشكوى النبي بأن  للملك يوشيا، ويشتمل سفره
اهللا  إىل أن   وإعالن القضاء اإلهلي انتصار اإليامن، وكتـب نبوتـه بواسـطته ويشـري

يظهر حمبته لإلنسان ويعطيه اخلـري اجلزيـل،  وال يظهـر اإلنسـان مقابـل ذلـك إال 
 .الرشور
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 :حبقون  §
خ بأسـلوب بسـيط ويرفـع نبي عرب عـن عـدل اهللا يف التـاريأول  يعد حبقون

حبقون صالة شكر معرب فيها عن إيامن خالص وثقة يف الرب املخلص من كـل مـا 
حبقـون مـع اهللا عـن  ثن املحاط بالرش من كل جانـب، وحتـدينغص حياة اإلنسا

إرسائيل، ويثري مشكلة كل إنسان يف كل العصور، ويناقش حبقون الشـكوى التـي 
 املرء وجيد. بة التي سادت يف عرص الرشالرهي .تراود اإلنسان املؤمن ويصف احلالة

يف رسالة حبقون إجابة عىل كل سؤال وشـكوى بأهنـا تصـعد وترتفـع إىل مرصـد 
 .اإليامن وتراقب يف صرب فيأيت اجلواب األكيد 

 :الثاين  أشعيا §
فهو اسم اصطلح عليه املؤرخون لنبي جمهول السرية، لكـن تعاليمـه اخللقيـة 

الثاين أن اليهـود مل  أشعياصل إليه الدين اليهودي، وقد رأى والدينية هي ذروة ما و
يكونوا أمناء يف تلك الرسالة، فدفعوا ثمن خطاياهم كـامًال عنـدما أحـرقهم اهللا يف 
مرص العذاب واألمل، وتوقع أن يعتق اليهود من منفاهم ويعودوا إىل أورشليم، وأن 

ينة املقدسـة لعبـادة إىل املد ينهض النور األزيل ونزول شوكة الرش، وحتج كل األمم
أثر املسيح أشعيا الثاين كبريًا عـىل  ، وكاناموعوداهللا وبات انتصار املسيح املخلص 

 .املسيحية األوىل
 :مالخــي  §

ذهب بعض العلامء إىل أن مالخـي ال يعـد اسـًام بـل وظيفـة بمعنـى مالكـي 
كاتـب هلـذا أن مالخي هـو االسـم األصـيل وال الباحثنيأورسويل، واالعتقاد من 

يف العهد القـديم، ويشـتمل سـفر لنًا قرب جمئ الرسول األعظم املتجسد عالسفر م
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ويشـتمل ). عيسـو(ومدوتركـه األ) إرسائيل(اهللا الواضحة يف اختياره يعقوب ةحمب
أيضًا إمهال الكهنة وواجباهتم الدينية، واخـتالط الشـعب يف زواجهـم بالشـعوب 

 ةأمام الرب، ويعد هـذا السـفر وحـد األخرى، وحدوث الطالق الذي هو مكروه
كاملة وبيد كاتب واحد، ومالخي هو املعلم بني األنبيـاء ولـيس الـواعظ وواجبـه 
تعليمي ويف رأي أحد العلامء أنه النبي الذي لـه النظـرة الثاقبـة ورأيـه الواضـح يف 

 الشـعب فهـو  اهـااملبادئ الرومية التي حتدد نوع احلياة، حياة الرب التي جيب أن حيي
التـي يـرى النبـي بوضـوح  واإلصـالحة األولية، ورسالة التوبـة بعيد تعاليم النبو

الذي تنفجر منه كل ينابيع سعادة الشعب بالرىض والقبول له هلدى الرب  األساس
أن األمل هو نتيجـة وأنه يرى هيوه، وعىل الشعب أن يعودوا إىل اهللا، إما سفر مالخي 

بسـقوط  وشـامتةعقابـه ملـا أظهـره مـن رىض رفضه واملعاناة ثمره، وسـينال أدوم 
أخ يعقوب بل هم توأمان إال أن الرب اختار يعقوب  أورشليم وجاء رغم أن عيسو
 .وأعطاه فرصته، وترك عيسو

 : أشعيا §
ام عاجلنوب اليهودية نحو ) هيوذا(ة الذي ظهر يف مملك أشعيامن أهم األنبياء 

أن لديه مهمة نبوية بإيكـال مـن قبل امليالد وراح يرصخ يف شوارع أورشليم   740
هيوه وظل أربعني سنة يتنبأ للشعب، ويشدد عىل اإليامن املسـتقيم بـاهللا ومـا أنفـك 

ية رهن بوقف املعاهدات مع األمم املحيطة ناألمة املد أنحيذر حكام أورشليم قائًال 
يسوده السالم وحيكمه أمري السالم الذي  عىل احلليف ورسم صور العامل واالتكال

 .و املسيح أي املخلص املنتظر وسيظهر يف بيت داود ويؤسس نظامًا جديداً ه
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 أنبياء اليهود
 :يشـوع  §

جاء من الشامل من بيت يوسف من سبط بنيامني واليشع جده الذي قاد سبط 
أفرايم عرب الربية، وربام كسـب الكثـري مـن انتسـابه إىل يوسـف مثـل روح املـودة 

من احلضارة املرصية القديمة وثقافتها، ويعتقـد أن  واالهتامم واكتسابه الكثري أيضاً 
رص وشارك يف جتربة خروج شعب إرسائيل من مرص، وظهـر إيـامن ميوشع ولد يف 

يوسع وجتلت شجاعته يف التقرير الذي محله إىل موسى مع كالب بن يغنه، وظهرت 
 شع أيضًا كقائد عسكري عندما قاد شعب إرسائيل يف صد هجوم العاملقـةوي بسالة

يف رفيديم ورضهبم للمستضعفني منهم والكليل واملتعب، إذا مل خيف العاملقة الرب 
لعاملقة ووجد قومه مل حيفظوا العهـد مـع هيـوه لاإلله، كام أحرز يشوع نقدًا ساخطًا 

وأن االضطرابات السياسية واالجتامعية التي يعانوهنـا هـي نتيجـة لعـدم أمـانتهم 
م يبحثون عن أحباء أجانب فهناك فئة ختطـب ود وعدم إيامهنم واألكثر من هذا أهن

الشام، وأخرى ود مرص، وثالثة ود آشور ويف الدين هيجرون اإللـه احلـق ليعبـدوا 
البعل ووقف النحرافهم اسمعوا أقوال الرب يا بني إرسائيل، أن للرب حماكمة مع 
سكان األرض ألنه ال أمانة وال إحسان، لعن كذب وقتل ورسقـة، وتنبـأ بسـقوط 

واملحبـة، لكة الشامل وعىل غرار سواه من األنبياء نسب إىل اإلله عبارات الغفران مم
ذان سامعه ومما زاد يف خيبتـه أنـه وجـد خـدام بيـت اهللا آ والراجح أن يوشع مل يلق

يمقتون األنبياء وهذا هو الرجل يشـوع الـذي كـان مقتـدرًا بطبيعتـه وبالتـدريب 
 . رسائيل إىل أرض كنعان أرض املوعدواالختبار إذ أقامه الرب ليقود شعب إ
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وتعضيد له وعندهم أن حياة  ى ومواهبه القيادية ثمرة نعمة اهللاوكفايته العظم
 .يشوع حتكي  مهمة جندي تسلح بسالح اهللا الكامل الذي دعاة وعضده

مثل جمموعة واحدة ويعلق عليها باألسفار السنة واجلانب اآلخر يسفر يوشع 
سفر يشـوع متتـد أصـوله إىل ف بني الناموس واألنبياء، فع بن سرياج يعرونجد يش
وهلـذا يعـد سـفر . إلبراهيم وإمتام الوعد هو يف االستيطان بأرض كنعـان وعد اهللا

يشوع قمة األحداث التارخيية السابقة له، ويرى آخرون أن سفر يوشـع يتطلـع إىل 
د ذاته بل يعد بداية هناية يف ح اإلمام بمعنى أن االستيطان يف كنعان ال يمثل غاية أو

وهي أن . تاريخ شعب إرسائيل يف وطنها القومي وهذا الرأي يعكس نظرية خاصة
السفر يمثل جزءًا من وحدة تارخيية يمتد مـن وقـت يشـوع بعـد موسـى إىل زمـن 
السبي البابيل، وسفر يوشع يف رأي الباحثني أنه إمتـام للوعـد الـذي حققـه الـرب 

 .نتصار عىل األعداءللشعب من العبودية والذل واال
 :إرميـا  §

ظهر إرميا وكان إبراز األصوات وربام أهم األنبياء وكان أشـد األنبيـاء حقـد 
عىل فساد قومه فقد اشتعلت يف صورة نـريان الغضـب حـني رأى مـا عليـه قومـه 

وصل إليه أن كل مـا يشـهده . وزعامئهم من انحالل يف األخالق ومحق يف السياسة
ليهود عقابًا هلم عىل ما ارتكبوه من الذنوب قـال عـىل لسـان من انحالل قد أنزله با

واعرفوا وفتشـوا يف سـاحاهتا هـل جتـدون  وانظروافوتوا شوارع أورشليم  "هيوه 
وأخـذ إرميـا يتوعـد  "بالعـدل احلـق فأصـفح عنهـاطالـب إنسانًا أو يوجد عامل 

ملون بعـض والصالح وهم حي بالتقوىاملنافقني الذين يأتون إىل اهليكل متظاهرين 
 إنذاراتـهما محلوا من كدح الفقراء يقدمونه قرابني، واختذ إرميا صـفة النـذير لكـن 

سدى حتى وصل أنه لعن اليوم الذي ولد فيه إال أنه مل يتوقف البتة  تاملتكررة ذهب
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مل حيبه  لذلكمن غري جماملة،  املشئومة، وكان يعطيهم األخبار بنبوءاتهعن املجاهرة 
وى وحلت بابل حمـل آشـور ننيأحبه الشعب ويف عهد إرميا سقطت  امللوك أكثر مما

وظهرت منافسة بني مرص وبابل حول السيادة عىل أمم الرشق، وصارت اليهوديـة 
مرسحًا للرصاع الدويل وفرضت عليها بابل جزية سنوية باهظة، فيام عـادت مرصـ 

رصية فقد تعرض عليها التحالف، ولئن رس امللك والشعب يف أورشليم بالدعوة امل
ه مواطنـوه عنـدما راح يـقة االبتعـاد عـن احلليـف، وحقـد علوجد إرميا من احلام

ذكرهم بحلول غضب هيوه عليهم إذ هم اسـتمروا يف خطـب ود مرصـ، ودخـل ي
إرميا اهليكل ليلقي موعظة قاسية عىل الشعب ناقًال فيها عن  الوحي اإلهلي أن هيوه 

ء اآلخرون مع الكهنـة، والشـعب ضـد سيجعل ذلك البيت خرابًا وتضامن األنبيا
إرميا، وأرادوا قتله غري أنه أفلت منهم بمعونة صديق له بني الكهنة، وقـبض عليـه 
من جديد وربطه األمراء يف جبال وأنزلوه يف بئر مملوءة بالوحل، وظـل عـىل ذلـك 

ده البـابليون حـني أيامًا ثم خفف عنه العقاب وسجن يف فناء القرصـ، حيـث وجـ
وحذر  أورشليم ورمى إرميا مجيع أنبياء اليهودية يف زمنه بالكذب دهيمسقطت يف أي

لكالم األنبياء فإهنم يتكلمون برؤيا قلبهم العـن فهـم الناس منهم قال ال تسمعوا 
الرب، أضاف إرميا بعدًا جديدًا سوف يقوم بني اهللا واألفراد املخلصني، أما األنبياء 

د والعربانيني، ولكن مع إرميا صـار العهـد السابقون فقد ركزوا عىل عالقة بني هيو
مكتوبًا يف صدور الناس ولقد وضع إرميا املؤمنني يف عالقة مبارشة مـع اهللا كـأفراد 

 .إىل اخلربة الدينية اجتاههمعن  مسئولني
ويمكن أن تكون خربة ذاتية قائمة بني اهللا والفرد، وأما سفر إرميا نبي القـرن 

د ضر هيوذا بمعاناة مملكة الشامل الديانة اخلاطئة مكيدة حتذي ، فهوالسابع قبل امليالد
إرميا، أعامل رمزية وسجن ويعد سفر إرميا من األسفار الطويلة يف العهـد القـديم 
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التي متدهم بالكثري من النبي إرميا وحياته الشخصية وكام جاء عنـدهم ولـد إرميـا 
اع مع الكهنـة وأيضـًا الكاهن يف قربة عناثوت إال أنه مل يكن كاهنا بل دخل يف رص

 األنبيـاء رسـالةمع أعضاء أرسته وإنه أمىض فرتة شبابه يف أورشليم وتعـرف عـىل 
وشع ورسالته املبكرة تظهر التأثري العميق هلـذا النبـي يالذين سبقوه وخاصة النبي 

عىل تفكريه والدور الذي يقوم به،  وأن شخصية إرميا تشكل أمهية خاصة يف تاريخ 
الداخليـة تـنعكس  ومشـاعرهانية ، كام يرى العلامء فتجاربه الشخصية الديانة العرب

بوضوح يف كلامته أكثر من أي نبي آخر ومتتع إرميا بشخصـية قويـة تضـمن سـفره 
أيضًا جمموعة نصوص تعطي نظره غري عادية ملشاعره الداخلية، وتسمى حياة إرميا 

همـه للـدعوة اإلهليـة مـن بالرصاع الداخيل بني رغباته الطبيعية من ناحية وبـني تف
ووالئـه لدعوتـه  هيف اخلري للجميع، عميقًا يف فكر ناحية أخرى، وكان إرميا يرغب

وأن رسالته هي تعبري عن مشيئة اهللا ولكن يف موضع آخر نراه يصيل مـن  وإرساليته
أجل أعدائه ومن أجل سالمتهم، وقيل أن الرب كلم إرميا قائًال له، خـذ لنفسـك 

ي إرسائيل وعىل هيوذا وتتجىل دعوة بنالذي كلمتك به عىل  يكالموأكتب فيه  اسفر
ويلمس الرب فـم  التوراةإرميا يف احلوار البديع من اإلله القدوس اخلالق وجاء يف 

ها قد جعلت كالمي يف فمك وكم كانـت كلمـة الـرب "النبي الشاب اليانع قائًال 
ال شخصيًا صـغريًا ضـعيفًا، ال حافزًا عىل الغلبة والنرصة إلرميا، الذي مل ير نفسه إ

قوة كلمة اهللا القدير التي مل يستطع اإلحجام عنهـا ليقدر عىل الكالم وظل مصارعًا 
لقد رأى إرميا أن حياته من اهللا، وهو بعد يف البطن اختاره الـرب وقدسـه، ليكـون 

العادلة عىل كـل نفـس، حـاول إرميـا  دنيويتهومعلنًا  بنبيًا ومعلومًا منذرًا  للشعو
ة حتـى تعلـم شـعوب له بقـو ةاحلرب من مسؤوليته ولكن كيف ويد الرب عاضد

كلهـا ولـيس بالرصـاع املحمـوم، ورأي  اخلليقةاملسيطر عىل  واألرض أن الرب ه
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و تعني يف العربية ساحر وقال له الرب أحسنت الرؤيا ألين أنـا  )لور(إرميا قضيب 
 .م به ساحر عىل كلمتي ألجرهبا أي ليعمل عىل حتقيق ما تكل

 :عاموس  §
اهللا ويعتـرب أول  ةواملقصود أنه حممول عىل أذرع رمحـويعني حامل أو حممول 

األنبياء الذين سجلوا كتاباهتم يف أسفار حتمل أسامءهم وكانـت كرازتـه هلـا أمهيـة 
تأثري كبري عـىل  نبوة عاموسلخاصة إذ كانت مقدمة لنجاح خدمة األنبياء، وكانت 

بعد ما يقرب من مخسامئة عام،  ظ روح النبوة التي دامت منوأنه أيق، الفكر العرباين
يف اإلبـداع  مليالد الذي كان فاحتـه عهـد جديـدالقرن الثامن قبل ا أنبياء وهو أعظم

، وكـان يبيـع رؤوس منترشـةالديني وقد جاء من اجلنوب حيث مل تكن عبادة هيوه 
هلـا االجتامعيـة املاشية يف حوافز الشـامل التجاريـة حتـى صـار عـىل معرفـة بأحوا

والدينية، ووجدا أصحاب األرايض هناك، يتحكمون املزارعني وقد انحدر الـدين 
واألخالق إىل هوة سحيقة واضمحلت الرمحة والعدالـة، وقـال عـاموس أن هيـوه 

ب غضبه عـىل ذوي الثـراء فعاموس قال عىل لسان هيوه وهو يصانتبه ملهمة النبوة، 
اعون يف النـاس عهـدًا وال ذمـة مـن أجـل أنكـم املنغمسني يف الرتف والذين ال ير

بنيـتم بيوتـًا مـن حجـارة منحوتـة وال  حون املسكني وتأخذونه منه هدية قمتدوس
تسكنون فيها، وغرستم كرومًا شهية وال ترشبون مخرهـا ويـٌل للمسـرتحيني، أنـتم 

واآلكلـون خرافـًا مـن .ون عـىل فرشـهادمدتون عىل أرسة من العاج واملعاملضطج
واملخرتعون ألنفسهم آالت الغناء كـرهتكم كرهـت أعيـادكم أي كرهـت الغنم، 

أغانيكم أبعد عني ضجة أغانيك ونعمة رباباتـك ال أسـمع وليبحـر احلـق كامليـاه 
 .والربكان ألنه دائم
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وكانت األمة موضع اهتامم عاموس تلك األمة التي أخرجها الرب من مرص، 
يهم مجيعـًا وعـىل قصـورهم ويؤكد عـاموس كـام جـاء عنـدهم أن سـيادة اهللا علـ

وحصوهنم، ويدعوهم أن خيشوا اهللا ويعبدوه بكامل وأمانة، وال بد من إرسائيل من 
املثول أمام الرب، ألن خطاياهم وظلمها وفسادها هو اإلله الذي نظـم العالقـات 
اإلنسانية وحقوق وواجبات كل واحد جلزء أسايس يف حيـاة إرسائيـل، وأن غايـة 

قضائه عىل إرسائيل ليس بالتدمري واهلالك بـل الرجـوع إليـه  الرب هيوه من إعالن
والتوبة من كل الرشور وكان هدف عاموس الذي أعلنه هلـم أن يصـلح الشـعب، 
ويدعوهم غىل املحبة من كل القلب ألجل ذلك قـام عـاموس بثـورة عارمـة عـىل 

ضد الشـعوب  رآهاترصفات إرسائيل، ويشمل سفر عاموس، أقوال عاموس التي 
 هـان الدنيويـة وفسـاد إرسائيـل وفجورهيوذا عقاب بنـي إرسائيـل وإعـال عقاب

ويشمل أيضًا ويعد عاموس النبي يف نظرهم ظاهرة روميـة فريـدة أصـيله، ولقـب 
بارع شخصية بال منازع ورغم أنه الراعي وجاين مجيز، وكام أن احتكاكه مع الرعـاة 

نـب ارحتالـه إىل الشـامل جا رفاقه أعطاه خربه ودقة يف التعبري لتحليـل املواقـف إىل
مفكرة، وكان يراعي أعامل الناس وترصـفاهتم ومـا يرتكبونـه  نافذة ببصريةويتميز 

 .من رشور ومفاسد
 :حزقيال  §

اجلديدة تواصل سريها وحتقق وجودها بني أبناء إرسائيل حتـى  النبوءاتراحت 
 .اسمه حزقيالبعد أن تم أرسهم يف بابل، وبني األرسى اليهود يف بابل ظهر نبي آخر 

جاء حزقيال من أصل كهنويت وال يعرف عن "الرب يقوى"وتعني يف العربية 
والده الكثري، استقر حزقيال مع رفاقه عىل شاطئ هنر خابور الذي ينبع من الفرات 
عرب املدينة التي تقع جنوب رشق بابل، ويف قرية تل أبيب القرية املبنية عىل حافة هنر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



219 
 

 العقائد عند اليهود: رابعالالفصل 

  

 

العلامء أن اجلو البابيل العام كان له األثر الكبري عىل فكر  خابور يف بابل ويرى بعض
ممـا أشـعل غريتـه  دوخشتار واإلله مرع لآلهلة البابلينيحزقيال، وتصوراته لعبادة 

وراء األوثـان، غـري أن هـذه  االنسياققدة عىل شعبه وجعله حيذرهم بشدة ضد تامل
لسفر،  ألن النبي حزقيال كانت املؤثرات اخلارجية ال حتسب شيئًا بالنسبة ملا ورد با

خملصـة مل  ةله شخصيته املتميزة غري العادية وكان حزقيال متزوجًا مـن زوجـة وفيـ
لشيوخ شعبه خدمة ساحرة، وخدمـة نبـي ام أطفال، وله بيته اخلاص، وكان يكن هل

ال تـنح وال تبـك وال  "وراع هيتم برعيته، وعندما ماتت زوجته أمره ربه قـائًال لـه
مدينـة أورشـليم حزقيال حتى جاءته األخبـار بـأن  وبقي "تنهد ساكنا تنزل دموك

هتدمت وسقطت، وبعد سقوط أورشـليم حتولـت إعالنـات حزقيـال مـن كوهنـا 
دود والشـعب هـاهليكل امل رأياهف يف ضعئل حزن واكتئاب إىل رسائل رجاء ورسا

واألرض وقد كانت مقدسة للرب، صار حزقيـال املتحـدث باسـم الـرب، وكـان 
قـدم هلـم التحـذيرات ويـة إىل شـعب عنيـد وعابـد للـوثن، ورشًا بالتوبة والدنيمب

الدنيوية، واهتم بتذكره الشعب أهنـم يعيشـون حيـاة العبـث والنسـاء بعيـدًا عـن 
أرضهم وبعيدًا عن اهليكل ظانني أهنم بعيدون عن العقاب، صور حزقيـال دنيويـة 

الشـعوب نجـت مـن  ، لكـنومـأجوج يأجوجاملعادية بواسطة  األخرىالشعوب 
العقاب لتوبتها وسامعها صوت النداء بتوبة،  كام كان يطمح إىل إعادة تأسيس حياة 

هيـود الناموسـية التـي نشـأت بـني   احلفلةجديدة لشعبه، ويبدو أنه كان أحد قادة 
ة العبادة بعيدًا عنه السبي وسميت حلقه التثنية وتنبأ حزقيال بعودة اهليكل واستحال

طط اإلعادة بنائه وممارسة العبادة فيه، وكان لتصوره أثر كبـري عـىل خي ىومن هنا فت
باألسلوب املجازي واألعامل الرمزية، وامتزجـت  هاليهود كام متيز حزقيال يف سفر

كتابته بأسلوب الشعر والنثر، ويظهر حزقيال النعمة اإلهلية يف رد الشعب إىل أرض 
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تعطي غلتها وثامرها الوافرة وتفـيض املوعد التي تنبض لبنًا وعسًال وتعود األرض 
أنـزل علـيهم املطـر يف وقتـه فتكـون أمطـار بركـة  "بربكات عديدة، يقول الـرب 

ويكونون آمنني يف أرضهم وعىل إرسائيل أن تكون أمينة العهد مع الرب إهلها حتى 
يكون هلا التمتع بالسالم يف حياهتا وبأمانه الشعب يتحقق هلم الوعد املبارك، وتنبـأ 

ن سيقام يف أورشليم معبدًا جديدًا، وبأهنا ستصري مدنيـة وللكهنـة فيهـا الكلمـة بأ
 .ر وحيث يقيم هيوه مع شعبه أبد الده العليا واملقام األعظم

 :النبي دانيـال  §
وال يعرف الكثري عن دانيـال أكثـر ممـا ورد  "اهللا قايض"دانيال يعني بالعربية 

ائلة عملت يف البالط امللكي، محل ضمن عنه يف السفر ودانيال رجل إرسائييل من ع
إىل بابل، بواسطة نبوخذ نرص ملك بابل، وتدرب دانيال عىل خدمة البالط  املسبيني

بعـل "اسًام وثنيًا وهو اسـم وثنـي معنـاه  "بلطشارص"امللكي وأعطي اسًام كلدانيا 
 هؤالء أعطاهم اهللا معرفـة وحكمـه يف ااثيل وعزرخيال وميوكان دان "حيفظ حياته

 ولساهنم، وكان دانيـال فهـيًام بكـل الـرؤى واألحـالم وحـل نيدانيلكل كتابة الك
الرموز املنقوشة عىل اجلدار األكرب، وعند هناية الـثالث سـنني وقفـوا أمـام امللـك 
نبوخذ نرص فلم يوجد بينهم يف احلكمة والفهم بل زادهم فهمهم عرشة أضـعاف، 

كل اململكة، وأن دانيال كان يعيش  فوق كل املجوس والسحرة والعرافني الذين يف
يف البالط امللكي يف بابل الذي كتب سفر دانيال خالل القرن السادس قبل املـيالد، 

حونه، وتـزاد فوطلب من دانيال أن خيتم السفر وحيفظه، ألن كثـريين سـوف يتصـ
، واعتـادت هـذه ارؤيـ ويرى أحد العلامء أن سفر دانيـال هـو أول وأعظـم ةاملعرف

ىل سفر دانيال يف العهد القـديم وسـفر الرؤيـا يف العهـد اجلديـد، وأهنـام التسمية ع
يتحدثان عن أمور مستقبلية ستحدث بعد زمانه ومن سفر دانيـال بـني أن اهللا بيـده 
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تاريخ البرش ورغم أخبار الرش والقوات والسالطني التي تعمل ضـد احلـق والـرب 
 .وسوف يثبت اهللا مملكته إىل األبد

 :النبي يؤئيل  §
، واالسـم شـيئاوال يعرف عن والـده  "الرب هو اهللا "يوئيل يف العربية يعني 

تردد كثريًا يف الكتب املقدسة فهناك ما يزيـد عـن اثنـي عرشـ شخصـًا محلـوًا هـذا 
 االسم، ورغم اهتاممه بالعبادة اهليكلية إال أنه مل يكن كاهنًا، فقـد ميـز نفسـه عـنهم

تم بتقديم التعاليم اهلامة التي كانـت أعظـم ويعترب يوئيل نبي اهليكل، ويف سفره اه
األثر يف أسفار العهد القديم، وينادي بحياة متوازنة متسـقة ومتكاملـة بـني شـكل 
احلياة الداخلية والعبادة الظاهرة كـام أن اهللا يظهـر سـيادته عـىل الكـون وتسـخريه 

يكـل والصـالة يف اهل النـوم لشـعب عـىلاة وعمله يف التاريخ، وحيث يوئيل للطبيع
بقيادة الكهنة، وتقديم الذبائح يف اهليكل، ويدعوا إىل التوبة مـن األعـامق أي  مـن 
القلب، ويرجعوا إىل رهبم بصوم وبكاء، ويكون يوم الرب أن اجلبال تقطر عصريًا، 
والتالل تفيض لبنًا، ومجيع ينابيع هيوذا تفيض ماء، وتأيت هذه بركات مادية تتجسد 

عب أن يبتهجوا ويفرحـوا بـالرب ألنـه يعطـيهم املطـر يف دعوى النبي يوئيل، للش
 .البيادر حنطه وتفيض حياض املعارص، باخلمر والزيت فتمتلئاملبكر واملتأخر 

 :حجـي  §
ويعني عيد أو معبد ولد يف يوم من أيام األعياد اليهودية وأن والديه كان هلـام 

ود، فيكـون هلـم اإليامن أن ابنهام سيكون له مرح العودة من السبي مع شـعب اليهـ
عيدًا عظيًام، وكان شخص متقدمًا بسن عندما قام برسـالته وكـان كاهنـًا ويشـتمل 
سفره دعوى إلعادة  بناء اهليكل واستجابة الشعب، الوعد بزمن أفضل جمد اهليكل 
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اجلديد، ويرون أن حجي مل يكتب السفر، بل كتب بواسطة تالميذه ويرى إيسفيلد 
حتى يدت صياغته، وجاء حجي بكلامت التشجيع أن حجي النبي كتب السفر وأع
إذا اسـتمروا أهنـم  التهرب من املسؤولية ويؤكد هلـم يبنوا بيت اهللا والشعب حياول

سـب وهـو املخـرج الوحيـد مـن أزمـتهم االقتصـادية كعىل ذلك فلهم ميـزًا أو م
وكانـت  اواالجتامعية هي أن هيتموا ببناء بيت الـرب، فيكـون هلـم خـريًا وابتهاجـ

بواسطته وكان هلا التأثري املبارش عىل الشعب  ت النبي حجي يف املقام األول، إذكلام
اقرتاب ملكوت ببدأ الشعب العمل يف إعادة البناء وتم البناء بعد أربع سنني ويقول 

 .اهللا وهذا مرتبط بإعادة بناء اهليكل مبارشة
ن حجـي وعىل إرسائيل أن تواصل أزمتها بالثقة يف إهلهـا، ويـرى جربهـارد أ

شـعوب األرض م ومجيـع رأي بعني خميلته أن الوقت حان الذي فيه تتعبد كل األم
للرب، ويأتوا بكنوزهم إىل بيت الرب، وتصبح العبادة ليهوه غري قارصة عـىل بنـي 

 .إرسائيل، بل كل األمم تتعبد للرب، ويصبح ملكًا وسيدًا للجميع
 :ميخـا  §

اء من اجلنـوب إىل أورشـليم مـن ج) من مثل اهللا ( ميخائيل ويعني  اختصارا
قرية بسيطة ومل يرد يشء عن عائلته، ويرجع أنه جـاء مـن أرسة بسـيطة إذ مل يـذكر 
يشء عن والده ولقب ميخا بالنبي الريفي، نبـي اإلنسـان البسـيط، إذ حتـدث عـن 
الفالحني والفقراء الذين عانوا كثريًا ويرى أن ميخا كان أحد تالميذ أشـعيا النبـي 

 :يتنبأ عشية سقوط اململكة الشاملية، ومتيزت نبوءاته بصفتني وراح ميخا
 .معارضته لألنبياء الذين يقولون أن أورشليم غري قابلة للخراب :األوىل
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جلوهر الدين الصحيح فعن األنبياء املضـلني للشـعب  تعريف عميق :والثانية
لدين عىل يقول تغيب الشمس عن األنبياء ويظلم عليهم النهار وحيدد ميخا جوهر ا

نحو بسيط جدًا وهو احلق، الرمحة، التواضع، وبعد ميخا اختفت األصـوات نحـو 
سبعة عقود وربام منع األنبياء تلك اآلونة من ممارسته مهمتهم، وعندما زال اخلطـر 

العرش عرفت الديانـة انحرافـًا جديـدًا  اءاآلشوري عن أورشليم وارتقى امللك فن
العودة إىل اليهودية املطعمـة  األدلة ةعالم ت، وكانعن مبادئ هيوه اخللقية والدينية

لت عىل عبادهتم، أما العامل اآلخـر االنحـراف فكـان ارص كنعانية اختفت وضبعن
 لآلهلـةني الرسـمي لطرائـق العبـادة اآلشـورية، ومـن عالئمـه وضـع نصـب تبال

ور تدفع جزية ململكة آشـ تاآلشورية، يف اهلياكل وسطوحها، علًام أن اليهودية كان
عن الظلم  عبيل أحرارًا وأنبياء حياكمون الشويشمل سفر ميخا إعالن عودة إرسائ

االجتامعي والتباين بني الديانة هيوه وديانة الشعوب األخرى، وأنه كتب عىل هيئـة 
، وقد عانى ميخا من الفساد الذي يعيشه الشعب مجيلقصائد من الشعر يف أسلوب 

 .يف ذلك الوقت ةعانيمن جراء تأثري الديانةالوثنية الكن
وكام مر بنا من اختفاء النبوءات بعد ميخا والعوامـل التـي أدت إىل انحصـار 

لوك الذين اضطروا إىل إكـرام اآلشـوريني املمزدوجًا لدين هيوه، وكان عىل يد أحد 
ة تظهـر ومـن أنبيـاء تلـك صـوات النبـوأة عـادت أثمنًا لتجنب االختالف، وفج

 :املرحلة
يا، وكلهم أنذروا قومهم عن سـخط الـرب ولكـنهم نقوم، حبقوق، وصناح

 .يعد الصاحلني باخلالصواهللا تكلموا عن عدله، وصالحه، ورمحته، 
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 :النبي ناحوم
وولـد نـاحوم يف اجلليـل، وكـرز أخـريًا يف  "ناحوم يعني يف العربيـة التعزيـة

  .مل سفر، بر اهللا وعدله، غضب اهللاجلنوب، ويش
 :زكريــا 

أنه زكريا النبي تنبأ قبـل هنايـة خدمـة النبـي )  الرب يذكر( ويعني يف العربية
حجي بشهر واحد، وقد دامت خدمة حجـي أربعـة شـهور، إال أن رسـالة زكريـا 
استمرت عامني وينتمي زكريا إىل األرسة الكهنوتية، وقد عاد من السبي يف بابل إىل 

كـد عـىل أمهيـة أن ؤونبيا، ويف حديثه عن الصوم كان يأورشليم وكان شابًا وكاهنًا 
اهللا  يعيش اإلنسان حياة الطهر والنقاهة، وخمافة الرب بعمل ما هو مستقيم يف عيني

الطاعـة  ،الثامنية، أسئلة الصوم ىويشمل سفر زكريا عىل دعوة العودة إىل اهللا، الرؤ
هللا، والعدل لإلنسان، والوعد بالسالم، والنجاح لشعب اهللا، وكان زكريـا لـه دور 

ومل يكن مؤيد مثـل حجـي أن يكـون للسـامريني دور يف "ة بناء اهليكل هام يف إعاد
إعادة البناء، وحث الشعب عىل رضورة إعادة بناء اهليكـل، وكـان للنبـي حزقيـال 

عليه ، وتعلم بأن طريق احلياة تتمثل يف اعرتاف اإلنسـان بعـون اهللا  التأثري الواضح
 يف املايض، والطاعة لكلمته حسب رشائعه وأحكامه،

مؤسس عىل الطاعة لرشـيعة إلـه السـامء، ويرى زكريا أن النجاح يف الرسالة 
عمله يدعو إىل إعادة بناء اهليكل، وأن العودة إىل طريـق الـرب هـي الطريـق كان و

النجاح األكيـد املمتلـئ بالسـالم وأمـا العصـيان وعـدم االسـتامع لوصـايا لـرب 
 .وأحكامه فهو الطريق إىل العقاب والسبي
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 متهيد ديني وتارخيي: أوالً 

رأيت أن أضيف إىل الكتـاب هـذا املبحـث املسـتل عـن االنرتنـت عـن حـائط 
 .املبكى،ذلك احلائط الذي أصبح جزءا كبريا ومهام من عقائد اليهود بينام ال حقيقة له

حائط الرباق حائط حيد احلرم القديس الرشيف من الغـرب، وترجـع هـذه و
طبقًا ملا أشارت إليه مصادر إسالمية عديدة يف تفسـريها   rإىل أن الرسول  ةالتسمي

ـَراِم إَِىل اْملَْسـِجِد لآلية الكريمة ﴿ ـَن اْملَْسـِجِد اْحلَ ى بَِعْبـِدِه َلـْيًال مِّ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْرسَ
قىصـ ﴾ أن الرسول ركب الرباق حتى بـاب املسـجد األَىص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلهُ األَقْ 

التـي كـان  باحلائط الغريب للحرم، يف احللقةحيث ربط الدابة قرب الباب يف مكان 
يربط فيها األنبياء من قبل، ودخل املسجد حيـث صـىل باألنبيـاء ثـم ُعـرج بـه إىل 

 .ىلالساموات الع
جـزٌء مـن احلـائط الغـريب للحـرم  -يف زعـم اليهـود –أما حائط املبكى فهو 

وأقـول زعـم اليهـود ألنـه  uآثار هيكل سـليامن  القديس الرشيف وآخر أثر من
سوف يتضح من هذه الدراسـة أن هـذه املقولـة ال تسـتند إىل أي أسـاس دينـي أو 

 .تارخيي أو قانوين
 :إن أمهية بيت املقدس لدى العرب واملسلمني ترجع إىل عدة أسباب

ى بن حتى عيس uأن اهللا خصها بالعديد من األنبياء ابتداًء من إبراهيم  :أوالً 
 .مريم صلوات اهللا عليه

  )ىحائط المبك(حائط البراق
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 .أن اهللا خصها بإرساء ومعراج نبيه الكريم :ثانياً 
 .ألن فيها أوىل القبلتني وثالث احلرمني الرشيفني :ثالثاً 

فقد صىل إليها الرسول واملسلمون بمكة، ثم ستة عرش شهرًا باملدينة، ثم أمره 
َراِم َوَحْيُث َما  ﴿َفَولِّ َوْجَهَك : اهللا أن يتحول إىل الكعبة بقوله تعاىل ْسِجِد اْحلَ َشْطَر اْملَ

وْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه﴾   .ُكنُتْم َفَولُّ
واملسجد األقىص هو ثاين مسجد عىل األرض بعد املسجد احلرام، وهناك عدة 
روايات حول من بناه، منها أن آدم هو الذي بناه ومنها أن الـذي بنـاه يعقـوب ثـم 

 . uجدده داود، وأمته سليامن 
ليكـون  uفقد بناه يف أورشـليم سـليامن  املزعوم وأما بالنسبة هليكل سليامن

هـو عبـادة اهللا  -كام يقول اليهـود – مركز العبادة اليهودية، وكان الغرض من بنائه
Iحيث كان اهليكل مسجد للموحدين ،. 

وليس هناك دليل عىل املكان الذي بني فيه اهليكل، فبينام تذكر بعض املصـادر 
ى خارج ساحات املسجد األقىص، تذكر أخرى أن مكانه حتت قبـة الصـخرة أنه بن

 .وتذكر املصادر اليهودية أنه حتت املسجد األقىص
وطبقًا ملا ذكرته املصادر التارخيية، فقد تم بناء اهليكل وهدمـه ثـالث مـرات، 

م عىل يد نبوخذ نرص ملك بابـل . ق 587فقد تم تدمري مدينة القدس واهليكل عام 
م وُهـدم اهليكـل .ق 515 -520أكثر سكاهنا،  وأعيد بناء اهليكـل حـوايل  وسبى

عىل يد امللك أنطيوخوس الرابع بعد قمع الفتنة  املقدونينيللمرة الثانية خالل حكم 
 هـريودسم، وأعيد بناه اهليكل مرة ثالثـة عـىل يـد . ق 170ايت قام هبا اليهود عام 

وهدم اهليكل للمرة . بمساعدة الرومانم .ق 40الذي أصبح ملكًا عىل اليهود عام 
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، هذا م ودمروها بأرسها 70الذين فتحوا مدينة القدس عام عىل يد الرومان  الرابعة
 .ما تذكره املصادر اليهودية

 uويروى لنا الكتاب املقدس حالة اهليكل قبل اهلدم الثالث، ونبوءة املسيح 
للموحـدين، وحولـوا مكـان  بخرابه، حيث مل حيافظ اليهود عىل كون اهليكل مكاناً 

ودخـل يسـوع إىل "اهليكل إىل مكان للبيع والرشاء، فطبقًا ملـا ورد يف إنجيـل متـى 
هيكل اهللا، وأخرج مجيع الذين كانوا يبيعون ويشـرتون يف اهليكـل، وقلـب موائـد 

مكتوب بيتي بيت الصالة يدعى، وأنـتم . الصيارفة، وكرايس باعة احلامم، وقال هلم
 ."...للصوص جعلتموه مغارة

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني، إليها كم مرة أردت "
أن أمجع أوالدك كام جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ومل تريدوا، هو ذا بيـتكم 

 ."...يرتك لكم خراباً 
ثم خرج يسوع ومىضـ اهليكـل،  " ويف فقرة أخرى من اإلنجيل ورد النص التايل

ة اهليكل، فقال هلم يسوع أما تنظرون مجيع هذه احلـق أقـول ينأب م تالميذه لكي يروقدفت
 .هذا إذا كان للهيكل وجود  "لكم أنه ال يرتك ها هنا حجر عىل حجر ال ينقض

، فقد تم تدمري اهليكل عىل يـد الرومـان وهـو uولقد حتققت نبوءة املسيح 
 .التدمري األخري للهيكل

در إىل أن اهليكل مل يبـق فيـه سـوى قسـم مـن حائطـه وبينام تشري بعض املصا
 .الغريب تشري أخرى إىل أن سائر أجزاء اهليكل مل يبق منها يشء

فعندما حدثت حادثـة اإلرساء مل يكـن هبـذا املكـان بنـاٌء معـروف باملسـجد 
بـني أسـوار احلـرم الرشـيف يف القـدس مكانـًا األقىص، وإنام كان املكان املوجـود 
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، ومل يكن مسجدًا باملعنى احلالني وإنام سمي يف اآلية الكريمـة I لعبادة اهللا خمصصا
 .باملسجد، ألنه مكان العبادة

ومنذ حادثة اإلرساء عرف أهل القدس سواء بالتواتر أو التوارث أنـه يوجـد 
 .مكان يف احلائط الغريب للحرم القديس يسمى الرباق

ألقىصــ ومســجد أمــا بالنســبة للمســجدين املعــروفني اآلن باســم املســجد ا
الصخرة فقد تم بناؤهم خالل احلكم األموي، حيث رشع عبد امللك بن مـروان يف 

 .هـ ويبدو أن بعض أجزاء البناء قد متت يف عهد الوليد بن عبد امللك 65بنائهام عام 
وإلنجاز هذا املرشوع الكبري تم رصد خراج مرص سبع سنوات، كـان حتمـل 

 .تى تم البناءاألموال خالهلا إىل بيت املقدس، ح
وقد تابع اخللفاء والسالطني وامللـوك فـيام بعـد االهـتامم هبـذين املسـجدين 
واإلنفاق عىل صيانتهام، بسبب مكانتهام الدينيـة، وباعتبارمهـا مـن مفـاخر العـامرة 

 .العربية واإلسالمية
وشهدت القدس ثالث فرتات من العمران، األوىل خـالل احلكـم األمـوي، 

والثالثة خالل القرون األوىل مـن  1516 -1250 اململوكي والثانية خالل العرص
 ) .القرن العارش اهلجري والسادس عرش امليالدي(    احلكم العثامين

ومن يتابع التاريخ العثامين سوف جيد عددًا من السالطني العثامنيـني أحسـنوا 
فـاتح معاملة  اليهود قبل ظهور أهدافهم الصهيونية فقد سمح هلم السلطان حممد ال

، وعندما طـرد اليهـود مـن أسـبانيا عـام اسطنبولباالستقرار يف  1481 – 1451
 .أصدر السلطان بايزيد الثاين أمرًا يقيض بحسن معاملتهم 1493
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وهكذا أصبحت فلسطني وممتلكات الدولة العثامنية يف أوائل القرن السـادس 
من الـبالد األوربيـة  عرش ملجأ لليهود املطرودين من إسبانيا والربتغال أو اهلاربني

 .األخرى
ة العثامنيـة شـهدت الدولـ 1566 -1520فخالل احلكم السلطان القـانوين 

بيت املقدس خاصة من جهـوده اإلصـالحية، فقـد أمـر  صحوة حضارية واستفاد
سليامن بإعادة بناء أسوار املدينة، وبلغ طول السور الذي ما زال قـائًام حتـى اليـوم 

 .عني قدماً ميلني وارتفاعه حوايل أرب
ودعا السلطان رعاياه إىل اإلقامة يف بيـت املقـدس خاصـة الالجئـني اليهـود 
الذين استقروا يف الدولة العثامنية بعـد طـردهم مـن إسـبانيا وكـان معظـم اليهـود 
يفضلون يف ذلك الوقت اإلقامة يف طربية، وصفد، لكن جممعتهم يف القدس تزايـد 

القدس يف منتصـف القـرن اخلـامس عرشـ كان عددهم يف (  عددًا يف عرص سليامن
 ).نسمة 1650

والذي هيمنا هنا ما حدث من سليامن القانوين بالنسبة للحائط الغريب للحـرم 
الرشيف، فقد صدر منذ ثالث سنوات كتاب هام عن القدس ملؤلفه أمريكية تـذكر 

كـان يف فيه أن اليهود مل يظهروا يف املايض أي اهتامم بذلك اجلزء من احلائط، وأن امل
م كـان جـزءًا مـن .ق 40عهد هريودس بعد أن أعيد بناء اهليكل للمرة الثانية عـام 

مركز جتاري ومل تكن له أمهية دينية، وأن اليهود كانوا يتجمعون للصالة عىل جبـل 
الزيتون وعند بوابات احلرم، وأهنم عندما منعـوا مـن دخـول املدينـة أثنـاء الفـرتة 

ائط الرشقي للحرم، وتضيف املؤلفـة األمريكيـة أن الصليبية كانوا يصلون عند احل
سليامن القانوين هو الذي أصدر فرمانا يسمح بمكان لليهود للصـالة عنـد احلـائط 

 .الغريب
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ويقال أن سنان باشا مهندس البالط الكبري هـو الـذي قـام بتخطـيط املوقـع 
ل مصـىل وباحلفر كي يتيح للحائط ارتفاعًا أكرب، وقام ببناء حـائط مـواز لـه يفصـ

م ورسعان ما 12اليهود عن حي املغاربة الذي يعترب وقفًا إسالميًا من أواخر القرن 
 .الدينية ليهود القدسللحياة   اأصبحت املنطقة مركز

ويضيف املصدر بأنه مل تكن تقام هناك بعد طقوس رسـمية للعبـادة، غـري أن 
ملـزامري ويقبلـون اليهود كانوا حيبون قضاء فرتة مـا بعـد الظهـرية هنـاك يقـرءون ا

األحجار، ورسعان ما اجتذب احلائط الغريب أساطري كثرية، فقد تـم ربـط احلـائط 
بأقاويل من التلمود ختص احلائط الغـريب للهيكـل، وهكـذا أصـبح احلـائط رمـزًا 

 .لليهود وأصبحوا يشعرون بتواصلهم مع األجيال املاضية، وبمجدهم الذي وىل
األمريكية من أن سليامن القانوين هو الـذي ومن الواضح أن ما ذكرته املؤلفة 

حـدث  سمح لليهود بمكان للصالة عند احلائط الغريب للحرم القديس الرشيف قد
فعًال، حيث ورد يف بحث مقدم من روحي اخلطيب أمني القدس السابق إىل مـؤمتر 
محاية املقدسات والرتاث اإلسالمي يف فلسطني نص أخذه من املوسـوعة اليهوديـة 

 :، يقول النص1971ة  يف القدس عام الصادر
إن احلائط الغريب أصبح جزءًا مـن التقاليـد الدينيـة اليهوديـة حـوايل سـنة  "
 ."م1517م نتيجة للهجرة اليهودية من إسبانيا وبعد الفتح العثامين سنة 1520

ويعني ما ورد يف املرجعني األمريكي واليهودي أن العثامنيني يف عهد السلطان 
نوين هم الذين منحوا اليهود حق التعبد والصالة عند حـائط الـرباق أو سليامن القا

احلائط الغريب للحرم القديس الرشيف من قبيل التسامح الـديني مـع اليهـود بعـد 
 .طردهم من إسبانيا أواخر القرن اخلامس عرش امليالدي
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ويدعم هذه احلقيقـة نـص ورد يف تقريـر اللجنـة الدوليـة لتحديـد احلقـوق 
ات بشأن احلائط، حيث يذكر أنه وردت إشـارة ألحـد البـاحثني يف سـنة واالدعاء

 .م تتحدث عن إقامة صلوات منظمة عند احلائط ألول مرة1625
ومع أن األطامع اليهودية مل تكن واضحة يف ذلك الوقت، لكن الـذي يؤخـذ 
عىل بعض السالطني العثامنيني أهنم رغم إصالحاهتم مل يكونوا عىل قدر كـاف مـن 

ي بقدسية هذا املكان الذي شهد حادثـة اإلرساء واملعـراج، والـذي كـان أول الوع
 .قبلة للمسلمني

كان يسمح لليهود بـاالقرتاب  1840 -1831وخالل احلكم املرصي للشام 
جنيه إنجليزي كانوا يسددوهنا سـنويًا لوكيـل  300من احلائط والبكاء عنده مقابل 

 .وقف أبو مدين
ورة للحائط الغريب من املسجد األقىص أوقفها ووقف أبومدين هذا أرض جما
م عىل احلجاج املغاربـة حيـث تـم بنـاء 1192امللك األفضل بن صالح الدين عام 

أيب مـدين "منازل هلم فيها عرفت باسم حي املغاربة، ثم أطلق عليها فيام بعـد اسـم
 .م1630وتم توثيق الوقفية عام . "الغوث

حظر فيه عىل اليهود تبلـيط  1840ايو لكن إبراهيم باشا أصدر مرسومًا يف م
 .املمر الكائن أمام احلائط، ورخص هلم بزيارته فقط عىل الوجه القديم

ورغم موقف السلطان عبد احلميد من عدم املوافقـة عـىل هجـرة اليهـود إىل 
م فرمانًا يمنـع 1889فلسطني، لكنه بالنسبة لليهود املقيمني يف فلسطني أصدر عام 

الزيـارة، ممـا يعنـي  ءتي يؤدي فيها اليهـود طقوسـهم أثنـان الفيه التعرض لألماك
 .التسامح مع اليهود الذين يتمتعون باجلنسية العثامنية
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وقد ورد يف مؤلفات خمتلفة معارصة أن السياح الذين زاروا األرض املقدسـة 
وجواره    ذكروا أن اليهود استمر ذهاهبم إىل احلائط 20، 19خاصة خالل القرنني 

 .ترضعاهتملتقديم 
واضح إذن أن عادة الصالة عند احلـائط تـم تقنينهـا خـالل احلكـم العـثامين 

عىل يد سليامن القانوين، كام أن عادة البكاء عند احلائط تم  16وخاصة خالل القرن 
 .19تقنينها خالل احلكم املرصي للشام يف ثالثينيات القرن 
اليهـود باحلـائط بعـد هدمـه أما بالنسبة ملا تذكره املصادر اليهودية عن عالقة 

فرتوي أن اليهود اعتادوا بعد خرابه للمرة الثانية الذهاب إىل أطالله لكنهـا مل ترشـ 
أن  11، 10إىل البكاء عند األطالل كام يذكر عدد من املؤرخني اليهـود يف القـرنني 

 اليهود كانوا يذهبون إىل احلائط إلقامة شعائرهم الدينية خالل احلكم العريب، وأنـه
يف الطور األخري من االحتالل الصـليبي للقـدس كـان اليهـود يقيمـون  صـالهتم 

فاملصادر اليهودية وحدها هي التي ذكرت ذلك، وليس هنـاك . الدائمة عند احلائط
 .أدلة أو شواهد عىل صدق قوهلا

 كيف أثريت مشكلة احلائط بني العرب واليهود وكيف تطورت؟ :ثانياً 
احلـرب العامليـة األوىل عنـدما احـتج متـويل  لقد بدأت جذور املشـكلة قبـل

أن أفـراد ) 1911(هــ 1327ترشـين الثـاين  12األوقاف أبـى مـدين الغـوث يف 
الطائفة اليهودية الذين جرت عادهتم بزيارة احلائط وقوفًا أخـذوا مـؤخرًا جيلبـون 
معهم كرايس للجلوس عليها أثناء الزيارة، وطلـب متـويل األوقـاف إيقـاف هـذه 

 .نبًا إلدعاء اليهود يف املستقبل بملكية املكاناحلالة جت
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وبناًء عىل ذلك أصدر جملس إدارة لواء القدس تعليامت تـنظم زيـارة اليهـود 
 .للحائط، ومتنع جلب أي مقاعد أو ستائر عند احلائط

ومنذ انتهاء احلرب العاملية األوىل واعتامدًا عىل ترصيح بلفور الذي يعد بإقامة 
 فلسطني، أخذ اليهود يسعون إىل تثبيت حقوق واسعة هلم يف وطن قومي لليهود يف

هذا املكان عن طريق تغيري احلالة الراهنة التي كان عليها احلائط قبل احلرب، حيث 
م بام قدموه من عرائض رسـمية ونرشـوه مـن مقـاالت، 1919بدأوا حتركهم عام 

نرش صور ووصل األمر إىل نرش صور هليكل هيودي جديد مكان مسجد الصخرة و
هلذا املسجد يعلوها العلم الصهيوين والكتابات  العربانية، وأخذ اليهود يسـاومون 

 .عىل رشاء املنطقة الوقفية الواسعة املحيطة باحلائط، وعرضوا أرقامًا باهظة للرشاء
وعندما وضع صك االنتداب عىل فلسطني الذي صودق عليه من قبل عصبة 

ده الثامنية والعرشون عددًا من املواد املتعلقة تضمنت موا 1922يوليو  24األمم يف 
 :التي تنص عىل ما ييل 14باألماكن املقدسة كان أمهها املادة 

ــر احلقــوق  " ــد وتقري ــدرس وحتدي ــة خاصــة ل ــة جلن ــة املنتدب ــف الدول تؤل
واالدعاءات املتعلقة باألماكن املقدسة واحلقوق واالدعـاءات املتعلقـة بـالطوائف 

فلسطني، وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفهـا  الدينية املختلفة يف
عىل جملس عصبة األمم إلقرارها، وال تعني اللجنة وال تقوم بوظائفها دون موافقـة 

بعـد أن أوصـت جلنـة  1930ر لكن هذه اللجنـة مل تعـني إال عـام واملجلس املذك
طـوال السـنوات برسعة تعيينهـا، و 1929التحقيق يف أسباب انتفاضة الرباق عام 

كان هناك حمـاوالت هيوديـة جللـب مقاعـد عنـد احلـائط  28، 26، 25، 23، 22
، حاولوا استخدام خزانة ومصابيح وحرص وستائر للفصـل 1928لكنهم يف العام 

بني الرجال والنساء، وأرسل مفتي فلسطني رسائل إىل حاكم القدس ينبهه إىل تلك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

234 
 

 

 

املنتدبة يف أكثر من موقف بمنع اليهـود  املخالفات، وصدرت التعليامت من اإلدارة
 .من جلب كرايس أو ستائر إىل احلائط

الذي  1929حتى أغسطس  1928ولفرتة تقرب من العام اعتبار من سبتمرب 
حدثت فيه انتفاضة الـرباق حـدثت مشـادات واحتجاجـات وجتـاوزات كالميـة 

جلنتـان وشـكلت . وكتابية وسياسية بني العـرب واليهـود يف فلسـطني وخارجهـا
 1928إحدامها عربية للدفاع عن الرباق لعقد مؤمتر إسالمي عـام يف أول نـوفمرب 

حرضه مندوبون عن فلسطني وسوريا ورشقي األردن حيث احتج املؤمتر عـىل أيـة 
حماولة إلحداث أي حق لليهود يف مكان الرباق، وشكل املؤمتر مجعية عرفت باسـم 

 . "األماكن اإلسالمية املقدسة مجيعه "
مؤيدًا  3229وصدر يف الشهر نفسه كتاب أبيض من احلكومة الربيطانية برقم 

املحافظة عىل احلالة الراهنة داعيًا اليهود واملسلمني إىل عقد اتفاق فيام بينام لتحديـد 
 .حقوقهم وواجباهتم يف األماكن املقدسة

لكن االتفاق مل حيدث، فطلبت احلكومـة مـن الطـرفني إبـراز مـا لـدهيام مـن 
جلس اإلسـالمي مـا لديـه مـن تندات لتتمكن من الفصل يف املوضوع فقدم املمس

لكن  اجلهة اليهودية املسؤولة مل تقـدم أيـة مسـتندات واكتفـت بإرسـال  مستندات
 .بحث فقهي عن املوضوع

واستقر يف أذهان املسلمني يف ذلك الوقـت أن اليهـود يطعمـون يف األمـاكن 
ورغم تكرار نفـي ذلـك مـن . املسجد األقىص املقدسة وأهنم ينوون االستيالء عىل

قبل السلطة الربيطانية واملنظامت اليهودية املسؤولة يف فلسطني، لكـن املسـلمني يف 
فلسطني مل يصدقوا ذلك، خاصة وهم يرون حماوالت مستمرة مـن اليهـود لتغيـري 
األوضاع املستقرة عنـد احلـائط، ويف هـذا اجلـو املتـوتر صـدرت قـرارات املـؤمتر 
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أغسـطس  11يوليـو إىل  28هيوين السادس عرش الـذي عقـد يف زيـورخ مـن الص
والتي كان من أمهها املطالبة بفتح أبواب فلسطني عىل مرصـاعيها لليهـود،  1929

 1928وبذل اجلهود حلمل احلكومة الربيطانية عىل سـحب كتاهبـا األبـيض لعـام 
.  لصهاينة واليهـودالذي اعرتف بحقوق املسلمني يف األماكن املقدسة التي مجعت ا

املبكى نداءاهتا املقلقة إلثارة هيود العـامل إىل حائط وتابعت جلنة الدفاع اليهودية عن 
 .أن يعاد إليهم حائط املبكى

وأما من اجلانب اإلسالمي فلم تكن مجعية حراسة األمـاكن املقدسـة هادئـة، 
هام يف تصاعد  فقد كانت تصدر البيانات تباعًا وكان لكل من اجلمعية واللجنة دور

 .1929أغسطس  15هذه األحداث حتى انفجار االنتفاضة يف 
والتي كانت أول  1929وليس اآلن موضع احلديث عن انتفاضة الرباق عام 

انتفاضة تشمل معظم أنحاء فلسطني واستمرت أسبوعني كاملني استعانت بريطانيا 
 .خالهلا بقوات من القواعد الربيطانية خارج فلسطني

السبب املبارش لتلـك االنتفاضـة كـان حمـاوالت اليهـود اكتسـاب ورغم أن 
حقـوق جديـدة قــرب احلـائط، لكـن ذلــك مل  يكـن غـري الرشــارة التـي فجــرت 
االنتفاضة، واملربر الذي تلقفه  عرب فلسـطني لتأكيـد حمـافظتهم عـىل حقـوقهم، 

 .إلقامة وطن قومي هيودي يف فلسطني بريطانياوإعالن احتجاجهم عىل جهود 
ل الشهر التايل لالنتفاضة فكرت السلطة املنتدبة يف تطبيق املبادئ التـي وخال

بشـأن احلـائط، وأبلغـت ذلـك إىل رئاسـة  1928وردت يف الكتاب األبيض لعام 
، غري أن هذه التعليامت مل ترض اليهود 1929 أكتوبراحلاخامني يف اليوم األول من 

عند احلائط، ومل ترض العـرب  ألهنم كانوا حياولون احلصول عىل مزيد من احلقوق
الذين  كانت بعض هيئاهتم مثل مجعية حراسة األماكن املقدسة ترفض قبول املبادئ 
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املقررة يف الكتاب والتي تقول بأن للطائفة اليهودية حق التوجه إىل احلائط يف مجيـع 
 .األوقات إلقامة الشعائر

 1929 أكتـوبر ونتيجة للضغوط اليهودية أصدرت احلكومة بيانـًا جديـدًا يف
يتضمن تراجعًا عام جاء يف كتاهبا األبيض، لكن هتديـد العـرب بـاإلرضاب العـام 

يتم كي  عليه حتى يعد تنظيم قوة الرشطة  جعلت احلكومة جتمد الوضع عىل ما هو
 .محاية املستعمرات اليهودية املكشوفة

 29، 28وهكذا شغل موضوع احلـائط فلسـطني واحلكومـة املنتدبـة عـامي 
الً من أن تتدارس اللجنة التنفيذية العربية الوسـائل الكفيلـة بتـدعيم الكفـاح وبد

الوطني أو الطرق العلمية ملواجهة املوقف نراها تـدرس يف اجتامعهـا مسـاء يـومي 
إغالق املساجد والكنائس احتجاجًا عـىل التعلـيامت اجلديـدة  29 أكتوبر 13، 12

يف ليقطع عهدًا باملحافظة عليـه، كـام بشأن احلائط وتأليف وفد لزيارة الرباق الرش
أرسلت برقية إىل الزعامء العرب تسترصخهم فيها تأييدها ملقاومة العدوان اليهودي 
واستنكاره واالحتجاج عىل السياسة املعادية للمصالح العربية، لكـن االسـتغاثة مل 

 .جتد هلا أي صدى
جلنـة عرفـت  1929سـبتمرب  13عني وزير املستعمرات الربيطـاين يف : ثالثاً 

باسم جلنة شـو للتحقيـق يف األسـباب املبـارشة لالنتفاضـة ووضـع التـدابري ملنـع 
 :تكرارها وكان من توصيات تلك اللجنة

 ررسعة تعيني جلنة لتحديد احلقوق واالدعاءات بشأن احلائط التـي أشـاوتم ب
ية ونظرًا ألن تلك االنتفاضة كانت نتيجة مبارشة إلثارة قضـ. إليها صك االنتداب

حتديد احلقوق املتعلقة باألماكن املقدسة، وجتنبًا حلدوث انتفاضات أخرى اقرتحت 
احلكومة الربيطانية عىل جملس عصبة األمم تشكيل جلنة هلذا الغرض، حيث وافـق 
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عىل تشكيلها برئاسـة وزيـر الشـؤون اخلارجيـة  1930مايو  15جملس العصبة يف 
ائب رئيس حمكمة العـدل يف جنيـف، السابق يف حكومة السويد رئيسًا، وعضوية ن

ورئيس حمكمة التحكيم النمساوية الرومانية املختلطـة وحـاكم السـاحل الرشـقي 
جلزيرة سومطرة السابقة وعضو برملان هولندا، وهي جلنة دولية حمايدة وعـىل أعـىل 

حيـث  1930يونيو  19ووصلت اللجنة إىل القدس يف . مستوى قضائي وحتكيمي
يف فلسطني، وكانت يف كل يوم تعقد جلسة أو جلستني ما عـدا  أقامت شهرًا كامالً 

 .يومي اجلمعة والسبت باعتبارمها يومي عطلة لدى املسلمني واليهود

جلسة استمعت اللجنة إىل  23وأثناء اجللسات التي عقدهتا اللجنة وعددها   
مـن املسـلمني، وشـاهد واحـد  30من اليهـود و  21شاهدًا من بينهم  52شهادة 

وثيقة منها مخس وثالثون مقدمة من اليهـود  61طاين، وقدم الطرفان إىل اللجنة بري
 .وست وعرشون وثيقة مقدمة من املسلمني

وتقاطرت الوفود من أنحاء العامل اإلسالمي إىل القدس للدفاع عـن القضـية 
رص أمحد زكي وحممد عـيل موإعالن متسك املسلمني بملكية احلائط، فقد سافر من 

د الغنيمي التفتازاين، ومـن العـراق مـزاحم البـاجهجي، ومـن لبنـان علوبة وحمم
صالح الدين بينهم ومن إيران مريزا مهدي، ومن أفغانستان السـيد عبـد الغفـور، 
ومن أندونيسيا أبو بكر األشعري وعبد القهـار مـذكر ومـن اهلنـد عبـد اهللا هبـائي 

افة إىل عـدد مـن إضـ. والشيخ عبد العيل، ومن بولونيا مفتيها يعقوب شـنكوفتش
الشخصيات الفلسطينية البارزة عوين عبد اهلادي، أمني التميمي، أمني عبد اهلادي، 
مجال احلسيني، حممد عزت دروزة،  راغب الدجاين والشـيخ حسـن أبـو السـعود، 
إضافة إىل شخصيات أخرى من مـراكش واجلزائـر وطـرابلس واملغـرب وسـوريا 

 .ورشقي األردن
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سالمية الكربى دالالهتا ومغزاهـا العميـق، فلـم تكـن وكان هلذا املظاهرة اإل
املسألة تعني جمرد املحافظة عىل حائط الرباق بقدر ما كانـت تتعلـق بفكـرة الـدفاع 

داد املسـلمني للتضـامن عاملشرتك عن اآلثار والرتاث والذكريات اإلسالمية، واست
 .دفاعًا عام يقع عليهم من رضوب االعتداء

هي الغالبة، إذ استطاع دفاعهم أن يثبـت أن مجيـع  لكن حجة املسلمني كانت
املنطقة التي حتيط باجلـدار وقـف إسـالمي بموجـب وثـائق وسـجالت املحكمـة 
الرشعية، وأن نصوص القرآن وتقاليد اإلسالم رصحية بقدسية املكان عندهم، وأن 
زيارة اليهود للحائط منحة حمددة بموجب أوامر الدولة العثامنية، وبموجب أوامـر 
احلكم املرصي للشام، ومل تكن إال زيـارة جمـردة، ال صـوت فيهـا وال إزعـاج وال 

 .أدوات جلوس أو ستائر
وبعد أكثر من مخسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية يف القدس، وبعـد 
أن استمعت إىل ممثيل العرب واليهود، واطلعت عىل كـل الوثـائق التـي تقـدم هبـا 

ملقدسة يف فلسطني عقدت اللجنة جلستها اخلتاميـة الطرفان، وزارت كل األماكن ا
حيث انتهـت اللجنـة باإلمجـاع إىل  1930ديسمرب  1نوفمرب إىل  28يف باريس من 

 :قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية، وهي التي هتمنا يف هذا البحث
للمسلمني وحدهم تعود ملكية احلائط الغريب، وهلم وحدهم احلق العينـي  "

يؤلف جزءًا ال يتجزأ من مساحة احلرم الرشـيف التـي هـي مـن أمـالك  فيه لكونه
الوقف، وللمسلمني أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام احلائط وأمـام املحلـة 
املعروفة بحـارة املغاربـة املقابلـة للحـائط لكونـه موقوفـًا حسـب أحكـام الرشـع 

 ."اإلسالمي جلهات الرب واخلري
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من األدوات التي حيق لليهود وضعها بالقرب مـن إن أدوات العبادة وغريها 
احلائط ال جيوز يف حال من األحوال أن تعترب أو أن يكون من شأهنا إنشـاء أي حـق 

 .عيني لليهود يف احلائط أو يف الرصيف املجاور له
وتضمن القرار عددًا من النقاط األخرى أمهها منع جلب املقاعـد واملسـاجد 

واحلواجز واخليام، وعدم السامح لليهود بـنفخ البـوق واحلرص والكرايس والستائر 
يونيـو  8قرب احلائط وقد وضعت أحكام هذا األمر موضـع التنفيـذ اعتبـارًا مـن 

، وأصدرت احلكومة الربيطانية كتابًا أبيض عن املوضـوع اعـرتف بملكيـة 1931
املسلمني للمكان وترصفهم فيه، وقد محل كل من احلكم الدويل والكتاب األبـيض 
اليهود عىل التزام حدودهم، ومل يلبث صـوت اليهـود أن خفـت ظاهريـا بالنسـبة 
ملوضوع احلائط كام أصدر ملك بريطانيا عىل أساس ذلك املرسوم امللكي املعـروف 

الذي نرشـ يف حينـه يف اجلريـدة الرسـمية  1931باسم مرسوم احلائط الغريب لسنة 
 .لفلسطني

صورة من النزاع األكرب عىل ملكية  ويمكن أن تتخذ قضية النزاع حول احلائط
إذ أن اليهود يطالبون هبذه البالد لتجديد مملكتهم القديمة فيهـا، ويبنـون . فلسطني

حقوقهم يف مرشوع الوطن القومي عىل هذه احلجة، وهذا احلـائط الغـريب للحـرم 
القديس الرشيف هو يف اعتقادهم جزء من هيكل سليامن الذي كان أقدس آثار تلك 

فإذا كانوا قد خرسوا دعواهم باعتبار أن امللكيات القديمة ال تلغى . ة بالطبعاململك
ملكية جديدة مرشوعة مكتسبة باحلق وبالطرق القانونية، ومر عليها مئات السنني، 

 .فال شك يف بطالن دعواهم الستعادة امتالك البالد من الناحية القانونية
حمايـدة شـكلت عـىل أعـىل وإذا كان هذا احلكـم الـدويل الصـادر مـن جلنـة 

املستويات التحكيمية يف العامل يكفي من الناحية القانونية كي يقال أن احلائط الغريب 
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للمسجد األقىص هو حائط الرباق وليس حائط املبكى وأنه ملك للمسلمني، فإنني 
ال اكتفى هبذا احلكم، بل أقدم عددًا من الشـواهد واألدلـة والقـرائن عـىل أن هـذا 

 .حائط الرباق وليس حائط املبكى احلائط هو
تذكر جلنة التحكيم الدولية يف تقريرهـا أن احلجـارة الضـخمة الكبـرية : أوالً 

الكائنة يف أسفل احلائط وعىل األخـص املـداميك السـتة املنحوتـة يرجـع عهـدها 
حسب رأي أغلب علامء اآلثار إىل زمن اهليكل الثاين الذي أعيد بناؤه، وأنه يعلوها 

ويعني . ميك من احلجارة غري املنحوتة يرجح أهنا من بقايا العرص الروماينثالثة مدا
ما ذكرته اللجنة اعتامدًا عىل علامء اآلثار أنه لـيس هنـاك يف احلـائط الغـريب للحـرم 

 .الرشيف أي أثر من بقايا هيكل سليامن
ية يؤكد مرجع أثري هام مؤلفه عامل أمريكي كبري كان مديرًا هليئة املدرس :ثانياً 

ورئيسًا لعدة بعثات أثرية، وعضوًا يف عـدة . األمريكية للبحوث الرشقية يف القدس
أكاديميات عاملية، أن ابنة هريودس يف أورشليم قد حمت حموًا تامًا كل أثـر للمبـاين 
السابقة هلا، لدرجة مل يستطيع معها األثريون العثور عىل أية معامل مؤكدة من هيكـل 

 .سليامن
م األمريكي أنه من املؤكد أن هيكل سليامن مل يصمم ليكون ويضيف هذا العا

مركزًا حلج حشود من الناس، وأنه مل يكن هنـاك ثمـة داع يف عهـد سـليامن إلقامـة 
، وأن بنائي هريودس قـد نزلـوا حتـى هريودسمبنى ضخم كام كان احلال يف عهد 

 .الصخر الطبيعي ليكون هلم األساس الذي يتحمل ثقًال جباراً 
باحلفر يف  1967ذا يفرس لنا أنه رغم قيام سلطات االحتالل منذ عام ولعل ه

مناطق خمتلفة أسفل مساحة احلرم ومساجدها واستمرار حفرياهتا حتى اآلن، مل جتد 
 .أية إشارة واضحة إىل وجود أساسيات هليكل سليامن
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إن اليهود مل يـدعوا أمـام اللجنـة الدوليـة بملكيـة احلـائط وال بملكيـة  :ثالثاً 
الرصيف الكائن أمامه، لكن اللجنة هي التي رأت من واجبها التحقيـق يف مسـألة 

 .امللكية من الناحية القانونية
إن كل ما طالب به ممثلو اليهود أمام اللجنة هو االعرتاف بحقهـم يف الـدعاء 
أمام احلائط، وحقهـم يف السـلوك إليـه وفقـًا لطقوسـهم وشـعائرهم الدينيـة دون 

، وأن يكون من حق رئاستهم الدينية يف فلسطني  وضع أي أنظمة مداخلة أو ممانعة
 .رضورية للقيام هبذه الترضعات والصلوات

بمراجعة وثيقتني أساسيتني معارصتني عن احلركة الصـهيونية مل أجـد  :رابعاً 
لثيـودور   "الدولـة اليهوديـة "كلمة واحدة عن حائط املبكـى، األوىل هـي كتـاب 

التفصيل عن الدولة اليهودية املرتقبة، والثانية نـص مـا هرتسل الذي يتحدث فيه ب
 28األمريكيـة املـؤرخ ) كـنج كـرين(يتعلق بفلسطني والصهيونية يف تقريـر جلنـة 

م وهي اللجنة التي أرسـلتها احلكومـة األمريكيـة للتعـرف عـىل 1919أغسطس 
استمعت  حقائق األمور يف املرشق العريب قبل اختاذ قرار بشأن مستقبل املنطقة، وقد

اللجنة ملطالب املسلمني واليهود حيث حتدث اليهود بشكل مفصل عـن برنـاجمهم 
الصهيوين فإذا كان الصهاينة مل يتحدثوا يف أي من الوثيقتني عـن حـائط املبكـى أو 

ولـو . يطالبون بملكيته، فكيف نسمح ألنفسنا برتديد عبارة مل يذكروها يف وثائقهم
ما فـاهتم اإلشـارة إىل هـذا احلـائط ضـمن خططهـم  كان األمر أساسيًا بالنسبة هلم

 .وبراجمهم
يف حماولة مني لتقيصـ األمـر، وحماولـة العثـور عـىل شـواهد وأدلـة  :خامساً 

ساتذة اللغة تساعدنا عىل الوصول إىل احلقيقة، قمت بمناقشة أستاذين كبريين من أ
 "عبـارة   إبـراهيم البحـراوي، حـول اسـتخدام. رشاد الشامي،  د. ومها دالعربية 
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يف املراجع العربية، فأكد أن اليهود ال يستخدمون يف مراجعهم هـذه  "حائط املبكى
هاكوتيل مهعرايف باعتبارهـا أكثـر  "احلائط الغريب "العبارة وإنام يستخدمون عبارة 

ألهنا تعني بالنسبة هلـم أن جـزءًا مـن احلـائط هـو بقايـا  "حائط املبكى "داللة من 
 .هيكلهم

نهام ببحث املوضوع تـم الرجـوع إىل املوسـوعة العربيـة املوجـودة واهتاممًا م
 "بمكتبة كلية اآلداب بجامعة عني شمس، حيث تبني أن املوسوعة تشري أيضـًا إىل 

، وأضافت املوسوعة أنـه بمـرور "حائط املبكى"ومل ترش إىل عبارة  "احلائط الغريب
صالة بحكم قربه للهيكل، مكانًا لل "السنني استخدم اليهود ذلك اجلزء من السور 

وأصبح مقدسًا يف وعي األمة كمكان للتوحد الديني،  مع ذكر جمـد إرسائيـل مـن 
وقـد تـوىل الـدكتور رشـاد ترمجـة . "جهة وذكرى خراب اهليكل من ناحية أخرى

 .الفقرات التي وردت يف املوسوعة ووقع عليها
ريب العـربي واقرتح الدكتور إبراهيم البحراوي أن نرجـع إىل القـاموس العـ

فتبـني أنـه ) الطبعة اخلامسـة(م 1997الذي أصدرته وزارة الدفاع اإلرسائيلية عام 
باللغـة  "حـائط الـدموع  "عبارة  "كوكتيل هدماعوت "كتب أمام العبارة العربية 

 ."حائط املبكى "العربية، ومل يستخدم القاموس عبارة 
سـلمني للحـائط، وإذا فإذا كانت اللجنة الدولية قد أصدرت حكًام بملكية امل

كان معظم علامء اآلثار قد أكدوا أنه ليس هناك يف احلائط الغريب للحرم الرشيف أية 
،  وإذا كـان اليهـود مل يـدعوا أمـام املزعـوم آثار أو حجارة من بقايا هيكل سـليامن

اللجنة الدولية بملكيتهم للحائط، وإذا كانت بعض الوثائق اليهودية أو األمريكيـة 
تذة العربيات يؤكدون أن امل ترش بكلمة واحدة إىل حائط املبكى، وإذا كان أساهلامة 
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 "بـل يسـمونه  "حائط املبكى "اليهود ال يستخدمون يف مراجعهم املعارصة عبارة 
 ."حائط املبكى "، فمن أين يردد اإلعالم العريب عبارة "احلائط الغريب

قبيـل انتفاضـة الـرباق  1929إن هذه العبارة مل أجد استخدامًا هلا إال يف عام 
ثم  "جلنة الدفاع اليهودية عن املبكى "التي كانت تذيعها  البياناتوخالهلا بواسطة 

توقف استخدام تلك العبارة بعد انتهـاء انتفاضـة الـرباق وصـدور حكـم اللجنـة  
الدولية بملكية املسلمني  للحائط، ومل أجد استخدامًا هلـذه الكلمـة منـذ انتفاضـة 

حيث شاع منذ ذلك احلني اسـتخدام هـذه  1967ى اهلزيمة العربية عام الرباق حت
 العبارة حتى اآلن فام مصدر هذا االستخدام؟

يعتقد أن خمططي اإلعالم الغريب والصهيوين قد نجحوا يف إدخال مثـل هـذه 
العبارات إىل عقولنا وألسنتنا، عن طريـق مـا ترسـله وكـاالت األنبـاء مـن أخبـار 

دام هذه العبارات عىل لسـان بعـض الكتـاب العـرب الـذين وصور، كام أن استخ
زاروا القدس واحلائط منذ أواخر السبعينات، قد ساعد عىل إشاعة هذه العبارة بني 

 .الرأي العام العريب
وإذا كان من حق اليهود أن يطلقوا عىل احلائط ما يشاءون من تسـميات، وأن 

واملسـلمني أن يطلقـوا عـىل  يذرفوا ما يشاءون من الدموع، أليس من حق العـرب
احلائط عبارة حائط الرباق، وهي التسمية التي يؤيدها التاريخ والـرتاث والقـانون 

 .الدويل
وإذا كان الصـهاينة واإلعـالم الغـريب الـذي يسـاندهم قـد نجحـوا يف نقـل 
مصطلحاهتم وتراثهم إىل عقل املواطن العريب، أال جيعلنا ذلك نـزداد تنبهـًا ووعيـًا 

 .ملا حييط بنا من حتديات وإدراكاً 
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. إن القضية ليست جمرد شكليات أو ألفاظ عابرة، لكنها أعمق من ذلك بكثري
إن اهتامم اليهود هبذا احلائط ليس سوى ذريعة لتدعيم حقوقهم ومزاعمهم، وغطاء 

 .)1(دينيًا الغتصاب القدس العربية، ومربرًا الستثارة مشاعر اليهود وعواطفهم
 

 

 

                                                           
 .مستل من االنرتنت)  1(
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 :السامريون - 1

من أقدم الفرق الدينيـة يف اليهوديـة حيـث  تعدالسامريون فرقة دينية هيودية  
رة إىل مملكتني شاملية وعاصـمتها السـام  uتعود بأصوهلا إىل انقسام مملكة سليامن 

بمعنـى  "شـومريم"وجنوبية  وعاصمتها أورشليم ويسـمى السـامريون أنفسـهم 
احلقيقيـني وهـم  اإلرسائيلينيحراس الرشيعة وأيضًا بنو إرسائيل معتربين أنفسهم 

 .)1("بنو يوسف"من نسل سبطي إفرايم ومنسى ويسمون لذلك 
ا وقد كان هل uوهذه الفرقة هي أول فرقة ضد اليهودية التي خالفت موسى 

توراة ختتلف عن التوراة التي بني أيـدينا وقـد تطرقـت إىل رشح مفصـل يف كتـايب 
 :التوراة حتريف وتزوير واستطيع القول بكل هدوء عن نقاط اخلالف بني التوراتني

ال يقبل مجاعة السامريني إال األسفار السـتة األوىل سـفر التكـوين، سـفر  -  أ
 .ية، سفر يشوعالتثن اخلروج، سفر الالويني، سفر العدد، سفر

هناك خالف يف احلوادث يف التوراتني ويف األسامء واألعداد ولن أتطرق   - ب
 .إىل هذا البحث فهذا ليس جماله

                                                           
 .حممد خليفه حسن أمحد. تاريخ الديانة اليهودية، د)  1(

  الفرق اليهودية القديمة
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يدل هذا الكالم عىل أن السامرية ليست الديانة التي آمن هبا بنو إرسائيل  -ج
األسباط وأحب أن أذكر إىل أن النصوص اآلثارية مل يرد فهيا كلمة دولـة إرسائيـل 
وإنام ذكرت دولة بيت عمري وحاول كتبـه اليهـود أن ينسـبوه إىل إرسائيـل لكـن 

 .)1(التاريخ مل يقل هذا إطالقاً 
 :ويمكن أن نلخص عقيدة السامريون يف النقاط التالية

 .اإليامن بإله واحد وبأن هذا اإلله روحاين بحت -  أ

 .اإليامن بأن موسى رسول اهللا وأنه خاتم رسله - ب

 .وسى وتقديسها وبأهنا كالم اهللا اإليامن بتوراة م -ج
 اإليامن بأن جبل جرزيم املجاور لنابلس هو املكان املقدس احلقيقي وهـو -د

 .دة لبني إرسائيليالقبلة احلقيقية الوح
وة األنبيـاء بـوقد ترتب عىل أركان اإليامن هذه أهنم ال يؤمنـون كـام نقـول بن

يم ويعتـربون كـل هـذه الذين جاءت أسفارهم بعد تـوراة موسـى يف العهـد القـد
النصوص من صنع البرش وأهنا  من عمل قوم ضـالني مضـللني وال يسـتثنون مـن 
ذلك إال يوشع بن بنون الذي يأيت سفره بعد توراة موسى مبارشة ألن التوراة نفسها 
تشري إىل أن يوشع كان صاحب موسى وخادمه وأن موسى عهد إليه باخلالفـة مـن 

ن بـأول موجـه مـن بنـي إرسائيـل تـدخل فلسـطني بعده وأنه هو الذي عرب األرد
 .كاملشناة والتلمود واملدراش ويعتربوهنا من األعامق البعيدة يف الكفر

                                                           
 .الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات، عبد املجيد مهو)  1(
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 :موقف اليهود من فرقة السامريون

وخالصة القول أن كثريًا مـن اليهـود ينفـون عـن السـامريني االنتسـاب إىل 
أحبـار اليهـود كـانوا إرسائيل أو اإليامن بإله إرسائيل وقد وصل ذلـك إىل حـد أن 

 ."جريان السباع"موهنم ساعتامدًا عىل النص ي
ن خبـوينتسبون إىل هـارون أخـي موسـى وينتوأما السامريون أنفسهم فإهنم 

أي املنحدر من سـبط الوى أو ليفـي الـذي  "الكاهن الالوي"كاهنًا أعظم يسمى 
 ).الكبرياحلرب (انحدر منه موسى وهارون وكثريًا ما يكتفون يف تسميته بلقب 

فيها فقد انترش فيهم اجلهـل بحيـث قـل عـدد مـن  عاشواونظرًا للعزلة التي 
يعرفون القراءة والكتابة بينهم وأكثرهم اآلن ال حيفظون صـلواهتم بعربيـتهم دون 

 .فهم ألهنم يتخاطبون يف األغلب باللغة العربية
لقـرن وكان آخر كهنتهم الذين يدعون االنتسـاب إىل هـارون يعـيش يف أوائـل ا

أصبح كهنتهم حتى اآلن ينتسبون إىل فرع  1623السابع عرش امليالدي وبعد وفاته عام 
 .وهم يعظمون كاهنهم تعظيًام كبرياً  "عزيئيل بن هلات"من الالويني اسمهم بنو 

الربانيني يؤمنون بيوم القيامة ويسـمونه البعـث أو يـوم  كاليهودوالسامريون 
 .)1(ملسيح املخلصاملوقف العظيم كام يؤمنون بمجئ ا

 :احلسيديون - 2
فرقة هيودية ال يعلم يشء عن أصلها ولكنها ما رست نشاطاها يف القرن الثاين 
قبل امليالد وعىل وجه اخلصوص خالل فرتة اضطهادات آنتيوخوس إبيغانس حيث 

                                                           
 .حسن ظاظا. الفكر الديني اليهودي، د)  1(
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فضل أعضاؤها الشهادة عىل تدنيس السبت وهم يمثلـون اخللفيـة بالنسـبة لثـورة 
رتاك يف التسمية فهم فرقة قديمة بخالف فرقـة احلسـيديم احلسمونيني ورغم االش

  Hasideans اليهودية احلديثة ويفرق بينهام من خالل استخدام الصـيغة اليونانيـة 
وقـد عـرف عـن احلسـيديني التـزامهم  األتقياء التي تعنية العربية غبدال من الصي

ت أمـا عـن الشديد بالوصايا وصالهتم الدائمة ومتسكهم املتشـدد بطقـوس السـب
صالهتم بالفرق اليهودية األخرى فهم من الناحية السياسية كان هلم تأثري يف التمرد 
احلسموين ضد اليونان وحتالفوا مع املكابيني ودعوهم إىل أن تبينت هلـم األهـداف 
السياسية العلامنية للمكابيني فتوقفوا عن دعمهم ويعتربهم بعـض العلـامء الفرقـة 

ني ومن مواقفهم الفكرية مقاومة حماولـة إنتيوخـوس فـرص املمهدة لفرقة الفريسي
يـة وعـدم محاسـهم للقـوميني ة عىل اليهود واهتاممهم بتأمني احلرية الدينيثلينيسياهل

ورغم تأثريهم  يف احلشونيني فإهنم مل يتعاونوا معهم يف قتـاهلم مـن أجـل  اليهودي
ومـع ذلـك فقـد  نياملكـابياالستقالل السيايس وقد انتهت هذه الفرق بعـد رصاع 

استمرت أفكارهم حية بتبني الفرق اليهودية هلا مثل الفريسـيني كـام أهنـم اعتـربوا 
سلفًا لألسينيني الذين عرف عنهم تشدد يف االلتزام بالرشيعة ويرى فايفر أن معنى 

ويرى بعض العلامء أن كلمتي  الفريس بشري إىل املنفصل أو املعتزل أو غري التقليدي
مشتقتان من كلمة تعني التقا فهنالك تقارب يف املسمى و املضمون و أسيني د حسي

 .)1(بني الفرقتني 
فقال احلسيديم حرمت  "عامل األديان"وقد أكد الباحث حممد فوزي يف كتابه 

القرابني واألضاحي وقد متيـزت بكثـرة مناسـبات الغسـل والطهـارة يف شـعائرها 
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اة بني مجيع الناس وعملت عىل إلغاء ت مبدأ املساونوأنكرت التفرقة والعنرصية وتب
احلروب وطالبت بالعيش بسالم بعد أن ذاقت ويالت احلروب يف ثـورة املكـابيني 

النـاس عـىل اخـتالف مللهـم وعقائـدهم وحرمـت طـرق  إحرتماتوعدم إيذاء 
الكسب غري املرشوع وحرمت الـرق والعبوديـة  وامللكيـة الفرديـة وهـذه املبـادئ 

 .)1(لتي صاغتها عزراختتلف متام االختالف ا
 :الفريسيون  - 3

وهم طائفة  علامء الرشيعة من الربانيني قديًام وكانـت هلـم الكلمـة العليـا يف 
توجيه املجتمع اليهودي عىل عهد املسيح كام كانوا من أشد خصوم املسـيح خطـرًا 

م يف العلم وزعامتهم بني الناس ومنزلتهم عند الـوالة الرومـان التـي هربحعليه لت
ها من تعاوهنم مع الظلم والطغيان واالسـتعامر ربـام لتحقيـق خمطـط دائـم اكتسبو

 .للدين  واألخالق منافيةمرسوم لتدعيم الكيان اليهودي مهام كانت وسائل ذلك 
وبعض الذين ترمجوا اإلنجيل أو الذين يكتبون عن عالقة املسيحية باليهودية 

 "املفـروزين"يعني  "وشيمفر"واسمهم بالعربية  "الفريسيني"يسمون هذه اجلامعة 
 واتصـاهلمعن اجلمهور وعزلوا عنه وأصبحوا لعلمهم و ورعهم  امتازواأي الذين 

بأرسار الرشيعة من الصفوة املختارة فالعامة من اليهود الربانيني كان يوصفون عىل 
أي عوام األرض وهي صفة ذم تتضمن  "عام ها آرص "ألسنة زعامئهم الروحيني 

رجـال وهـم الني من تحلاجة املستمرة إىل رقابة املتشددين واملتزماجلمل والبهيمة وا
 .)2("الفريزيون
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وقد عرف عن الفريسيني خمالفتهم للصدوقيني ومها معًا أهم فرقتني هيوديتني 
يف ذلك الوقت وتعود اخلالفات بينهم إىل اختالفات اجتامعية أساسية فقد اعـرتف 

ون التكيف مـع يقويعية بينام رفض الصدالفريسيني بمبدأ التطور يف األحكام الترش
البيئة املتغرية ولذلك ففي الوقت الذي اتسم فيه الفريسيون باملرونـة يف تفسـرياهتم 

 .)1(قيون باحلرفية يف تفسري النص املكتوبوالتزم الصد
ومتثل هذه الفرقة القاعدة الصلبة اليهودية وعليها يعتمد مجهور اليهود وهـم 

عصب يقاومون كل تطور ويتمسكون بحرفيـة الـنص مـا متعصبون أشد حدود الت
يعتقدون أن التوراة بأسـفارهم اخلمسـة خلقـت منـذ واستطاعوا إىل ذلك سبيًال،  

األزل وكانت مدونة عىل األلواح وقـد نصـت التـوراة عـىل هـذا الكـالم ويعتقـد 
 .)2(الفريسيون بالبعث وقيام األموات ويؤمنون باملالئكة والعامل اآلخر

 :يونالصدوق - 4
يمثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء وأوسليم واالنـتامء إىل فـرقتهم 
ظل حمصورًا يف الطبقة العليا من الكهنـة ويف الـدوائر العسـكرية واألرس اليهوديـة 

ق ودن إىل الكاهن األعـىل صـوة ويعود بعض العلامء بأصل الصدوقياألرستقراطي
الذي ورثت ذريته هـذا املنصـب حتـى لسليامن والذي كان صديقا الكاهن األعىل 

م وقد كان للصدوقيني تأثري كبري يف املجالني السـيايس واالقتصـادي أمـا .ق 162
ومـع اعـرتافهم  ،الدين بالنسبة هلم فقد ارتبط باهليكل وطقوسه بدون قاعدة دينيـة

بسلسلة العهد القديم وبخاصة الترشيعات فإن توجههم الالهويت كـان سـلبًا فقـد 
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البعث كام رفضـوا الـرتاث الشـفوي أو مـا و عتقاد يف األرواح واملالئكةرفضوا اال
غري املكتوبة وقد اهتموا بالتفسـري احلـريف  -أي التلمود -ةييسمى بالرشيعة الشفو

للعهــد القــديم ورفضــوا كــل التجديــدات والترشــيعات اجلديــدة التــي طورهــا 
ك احلشونيني ورحبوا الفريسيون واعتربوها من البدع وقد ارتبط الصدوقيون بملو

رغم تشددهم وحققوا نفوذا سياسيًا واقتصاديًا عظيًام رغم أهنم  ييلينستيكر اهلبالف
أقلية وكانت هلم السطوة السياسية لفرتة من الزمن واهتموا كثـريًا بعالقـة النسـب 

 .بالتقوى والتعلم نوية واالقتصادية بينام اهتم الفريساالجتامعي نةوالدم واملكا
الفريسيني يف عده أمور منها طبيعـة النظـرة اختلف الصدوقيون عن هذا وقد 

الدينية وأسلوب احلياة حيث نادى الصدوقيون بحق األفراد واجلامعـات يف حتقيـق 
السعادة والرفاهية يف احلياة الدنيا بدون انتظار للثواب يف عامل آخر وذلـك اسـتنادًا 

 .)1(ود الروحإىل رفضهم لعامل ما بعد املوت ورفضهم للبعث وخل
 :وقد امتازت هذه الطائفة بعدة أمور

 .أهنا تؤمن بقيامة األموات من القبور -  أ

 .وال تؤمن باحلياة األبدية للبرش بأفرادهم وأشخاصهم كام كانوا يف الدنيا - ب

 .وترفض بالتايل الثواب والعقاب يف اآلخرة -ج
 .تنكر وجود املالئكة  والشياطني -د   
 .وما كتب لإلنسان أوعليه يف اللوح املحفوظتنكر القضاء والقدر  -هـ
تقول تبعًا لذلك بأن اإلنسان خالق أفعاله نفسه حر الترصف وبـذلك فهـو  -و

 .مسؤول
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 .)1(تؤمن بقدسية  العهد القديم وال تؤمن بالتلمود ونحوه -ز
م عىل يـد الرومـان  70وقد انتهى وجود الصدوقيون مع خراب اهليكل عام 

ســلطات الصــدوقيون الدينيــة والسياســية واالجتامعيــة وبــزوال اهليكــل زالــت 
واالقتصادية وانتهى وجودهم يف الوقت الذي اسـتمر فيـه الفريسـيون وتطـورت 

 .)2(عقيدهتم إىل ما أصبح معروفًا باليهودية التقليدية أو احلاخامية

 :القراؤون - 5
م من أهم الفرق اليهودية املعارضة لليهودية احلاخاميـة وهـ القراؤونويعترب 

إشـارة إىل متسـك القـرائيني  "أهـل املقـرا"و "أبناء املقرا"يلقبون بعده ألقاب منها 
 .)3(بالعهد القديم كمصدر وحيد للترشيع وعدم االعرتاف بالترشيعات الشفوية

فهذه الفرقة إذن تأيت بعد فرقـة السـامرة مـن حيـث حـدود الـنص املقـدس 
سى اخلمسة التي تسمى التوراة فقط املعمول به فالسامرة كام قلنا يؤمنون بأسفار مو

ويضيفون إليها سفر يوشع بن نون مع التسامح والتسـاهل دون أن يؤمنـون ببقيـة 
يؤمنون  ، فهم  منهم أوسع دائرة القراؤونالعهد القديم من أسفار األنبياء والكتب 

 سواه، أما الربانيون فإن املشناه والتلمود هلـام عنـدهم هبذا كله ولكنهم يرفضون ما
 .نفس القدسية التي للمقرا ومن هنا نشأت املشاكل العظيمة بينهم وبني القرائيني
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 ةملـجطدم فيهـا اليهوديـة اجلامهرييـة بومل تكن هذه هي املرة األوىل التي تص
تشكيك يف تراثها الديني فاملسيحية التي محل لواءهـا القـديس بـولس قـد أعلنـت 

ددت هبـا، الشـفوية  الفريزيـة ونـ برصاحة وحسم هنيها عن الرجوع إىل املرويـات
ووصفتها بالرسقة والتزييف والتدجيل بل أوقعت يف نفوس املـؤمنني أن الرشـيعة 

ويف ذاك الوقـت مل . املكتوبة يف العهد القديم قد أصبحت منسوخة بالعهـد اجلديـد
يكن نص املشناه فضًال عن التلمود قد انتهى بعد إىل الصورة املعروفة وملا كان لكل 

يهوديـة العلميـة املحافظـة قـد انسـاقت يف تيـار هـذا فعل رد فعل فإن األوساط ال
التحدي فاشتد اهتاممها باملشناه والتلمود ونظمت صفوفها عىل أن يكون ذلك هـو 
الطابع املميز هلا إىل األبد وهو امللجأ الفكري والروحي الذي تتحصـن مـن ورائـه 

 .ضد مجيع اهلجامت
مع والتثبيت والتسجيل ويف ظل اإلسالم والتلمود ما يزال حديث العهد باجل

من بني اليهود أنفسهم هيامجونه وينكرونه ويف مقدمتهم سرينوس ثـم  نوققام منش
أبو عيسى األصفهاين وتلميذه يودجان من بعده ولكن حركاهتم كانـت حمـدودة يف 
الزمان واملكان والقوة مما جعلها تنقلب إىل عنرص منشط للعصبية التلمودية، بحيث 

 .)1(يف العناية هبذا الرتاث واحلفاظ عليه وإمعاناىل أثر ذلك وعيًا ازداد الربانيون ع
 :وتتكون عقيدة القرائيني من عرشة أركان رئيسية

 .أن اهللا هو خالق العامل الطبيعي والروحي يف الزمان ومن العدم  -1

 .أن اهللا خالق غري خملوق -2
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 يشء منفـرد وال جسـم لـه ومطلـق يف كمثلـهأن اهللا واحد بال كيف وليس  -3
 .وحدانيته

 ).االعتقاد يف النبوة واألنبياء( uأن اهللا أرسل موسى  -4

و التـي تشـتمل عـىل احلقيقـة  uأن اهللا أرسل التوراة مـن خـالل موسـى  -5
رشيعة أخرى وبخاصة الرشيعة الشفوية كاملة وال تكملها أو تنسخها أي ال

 .التي يعرتف هبا حلاخاميون

 .األصلية ويف معناها الصحيح أن  عىل كل مؤمن أن يعرف التوراة يف لغتها -6

يف  uأن اهللا  أوحى بنفسه إىل األنبياء اآلخرين وإن كانوا أقل مـن موسـى  -7
 .النبوة

 .أن اهللا سيبعث املوتى يف يوم احلساب -8

ويشمل هـذا الفرديـة (أن اهللا جيازي كل إنسان حسب طريقة حياته وأفعاله  -9
 ).اآلخرة وحرية اإلرادة وخلود الروح وعدالة الثواب والعقاب يف

أن اهللا ال حيتقر املنفيني بل هو يطهرهم من خالل شقائهم ومعاناهتم يف املنفى  - 10
ل املسيح املخلص من بيـت داود وهم يتطلعون إىل اخلالص اإلهلي من خال

 .)1( )رفض بعض القرائيني عقيدة املسيح املخلصيو(

 :ة أمورأما عن التأثري الثقايف اإلسالمي يف فرقة القرائيني فيظهر يف عد
 .األخذ بمصادر الترشيع يف اإلسالم  -1

قرب التقويم القرائي من اإلسـالمي وبخاصـة يف االعـتامد عـىل احلسـاب   -2
 .القمري
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 .االلتزام باملعنى احلريف ورفض التأويل يف تفسري النص -3

 .هأللوهية ووصف اإلله بصفات إنسانيرفض التشبيه يف ا -4

 .التأثر باملعتزلة يف االعتامد عىل العقل -5

 .uوقبول كونه مصلحًا لرشيعة موسى  uلتأثر باملوقف اإلسالمي من املسيح ا - 6

وإن أقر معظمهم بأنه نبي مرسل إىل العرب ولـيس  rاالعرتاف بنبوة حممد  -7
 .إىل بني إرسائيل

 .االمتناع عن رشب اخلمور -8

 .)1(عىل املقدسات احلاخامني الستيالءالعداء للصهيونية احلديثة  -9
 

 
 :أو املجددون) الريفورميست (اإلصالحيون  - 1

ية ال يمكن احلديث عنها منفصلة عن شـعبة املتصـوفيني دوهذه الفرقة اليهو
وهم الذين وصلوا باليهودية املظلمة ربيبة اجلتـو إىل أقىصـ درجـات  "احلسيديم"

لغيب الدروشة والتعلق بالبدع واخلرافات وادعاء فعل اخلوارق واملعجزات وعلم ا
وقـد  اليهوديـةونحو ذلك من مظاهر الدجل التي تالزم انحطاط الفكر الديني يف 

انتعشت هذه احلسيدية يف منتصف القرن الثامن عرش عىل الطرق الصوفية الرسـية 
ملـودي املعـروف زملـان ويف مقدمتهم إرسائيل بعل شيم طوب  "القبالة"الباطنية 
شأن  الاحلدود الروسية البولونية وقد عان شنيئورزون وكالمها من منطقة ملباسم ز
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بالتحديد والثاين  1470أوهلام يف النصف األول من القرن الثامن عرش وحوايل سنة 
 .1812من أواخر نفس هذا القرن وأوائل الذي يليه فقد مات سنة 

ويف نفس الوقت الذي كادت هـذه احلسـيدية تسـيطر عـىل أرواح اليهـود يف 
وروبا الغربية وعىل أجسامهم وأمواهلم أيضـًا كـان رقـي أوروبا الرشقية جزء من أ

العلم والثقافة يف أوروبا وظهور القوميات املستقلة وتألق نظريات احلريـة الفرديـة 
أن يأخـذ بنصـيبه مـن العلـوم وحقوق اإلنسان قد أتاح لبعض الشباب اليهـودي 

ي أكثـر رصـانة ة وأن يدخل مع اإلنسانية املتقدمة من أبواب املعرفة نحو وعاحلديث
من هذه االنعزالية اليهودية وكانت طالئـع ذلـك يف حركـة الـوعي  تكويناوأصح 

أي الـتفهم  "اهلسـكااله"الفكري اليهودي التي عارصت احلسيدية وكانت تسمى 
 .واليقظة والنهضة

االه عىل يد موسى مندلسون بن وانبثقت حركة اإلصالحيني من داخل اهلسك
 4ومـات يف بـرلني يف  1729سبتمرب سنة  6بأملانيا يف م الذي ولد يف ديسوي حمنا

وكانت له أراء جديدة عىل اليهود من الناحية السياسية واإلنسانية  1786يناير سنة 
 :العامة هي التي تعترب دستورًا هلذه الفرقة وخالصتها

أن اليهود جيب أن يندجموا يف إنسانية العرص وأن خيرجوا من قوقعـة العنرصـية  -1
 .طيلة قرون طويلة  هاوا أنفسهم فيسبالتي ح

هيـودي "أن اليهودية دين فقـط، وليسـت جنسـية وأنـه مـن اخلطـأ أن أقـول  -2
ــزي ــدين   "...هيــودي فرنيســ "أو  "إنجلي ــزي مت ــال إنجلي واألصــح أن يق

 .باليهودية ورويس متدين هبا وهكذا 
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هود أنفسهم أن املساواة يف احلقوق املدينة بني اليهود وغريهم ممكنة إذا اعترب الي -3
 .مواطنني يف البالد التي يعيشون فيها 

ال يمكن ذلك إال إذا حتـدث اليهـود بلغـات أوطـاهنم وتعلمـوا يف مدارسـها  -4
بقية املواطنني وخرجـوا مـن  وحاربوا يف جيوشها ولبسوا من املالبس ما يشبه

 .وأقاموا مع غريهم من الناس اجلتو

مـن الرشـائع و الطقـوس  وإذا كان موسـى مندلسـون مل يغـري بنفسـه شـيئاً 
التقليدية القديمة فإن أتباعه ومريديه من اإلصالحيني قد غريوا اليشء الكثري لكي 

ة ون أن يضطروا إىل القيـام بالتعميـيعطوا للدين اليهودي صوره إنسانية ووطنية د
عىل شكل رشيعتهم كام فعل املارانوس والدونمة مثًال  وكان من أهم التغريات التي 

 :ما ييلأحدثوها 
إنقاص األدعية والصلوات إىل احلد األدنى مع إباحـة تالوهتـا بلغـات الـبالد  -1

 .القومية حيث يعيش هؤالء اليهود

 .رتلوا الرتانيم الشعرية العربية واآلرامية القديمة  -2

مـن اجلنسـية يف  "الكـورس"إدخال اآلالت املوسيقية وفرق اإلنشاد اجلامعي  -3
خصيصـًا لطقوسـهم ) عىل النوتة(لفة ومكتوبة املعبد والرتنم بأحلان حديثه مؤ

وانتهى ذلك التطـوير بإدخـال األرغـن يف املعبـد اليهـودي تقليـدًا للكنـائس 
 .والكاتدرائيات

  .معناه إقامة دولة يف فلسطني "اخلالص"أنكروا يف اعتقادهم أن يكون  -4

يف إرسائيـل إذ فـرقهم (خالفوا مجيع اليهـود إذ قـالوا إن اهللا فعـل خـريًا ببنـي  -5
األرض فهم بذلك يستطيعون أن يعيشوا يف كل اآلفاق وأن يقيموا فيها الدليل 

 .)عىل الدعوى املوسوية
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إعادة بناء اهليكل يف أورشليم بالـذات فـإن كـل  فكرة وألهنم رصفوا النظر يف -6
 ."اهليكل"معبد من معابدهم يف أي مكان يطلق عليه اسم 

 ."اهليكل"اختالط اجلنسني يف املصلني يف هذا أباحوا  -7

 :الطائفة األرثوذوكسية - 2

والتسمية تعني الطريقة السـلمية أو املسـتقيمة وهـو لقـب اختذتـه الكنيسـة 
خت عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل خالفات شـكلية، إال أهنـا لالرشقية عندما انس

 .أرادت أن تنفصل قياديًا عنها وتكون طائفة مستقلة
ال أن ثورهتم مل تكن ضـد اليهـود وقد حذا اليهود حذو املسيحيني يف ذلك، إ

حافظـا عـىل عقائـد الفريسـيني يف  األرثوذوكيسـالتقليديني، بل عىل العكس فإن 
ني األول موإن الثاين ينقسم إىل قسـ. االعتقاد بأن التوراة والتلمود مها من اهللا تعاىل

اهلام ) اجلامراه(قد نزل من اهللا تعاىل بصورة مبارشة بينام يكون رشحه ) املشناه (وهو 
من اهللا ووحي منه إىل احلاخامات الذين رشحوه وتشكل كل هذه الكتب ما يسمى 

 ).احللقاه(
ابتدأت التسمية هذه عـىل اليهـود الرافضـني إلصـالح مندلسـن وقـاد هـذه 
الطائفة يف البدء حاخام هيودي أملاين يدعى هرش وقد نجح يف قيادة نسبة كبرية من 

وإرسائيـل أمـا رجـال الـدين فهـم الدارسـون يف  األتباع معظمهم اآلن يف أمريكا
وهـم املسـموح هلـم بإقامـة الطقـوس . وهي مدارس هيودية تقليدية) اليتشيبوت(

 :الدينية يف أمور الدين، وتتلخص آراؤهم بام يأيت
الدين اليهودي نظام حياة وليس نظام عقيدة، وذلك جيعل اخلالص بالعمل وليس  -  أ

 .باإليامن
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أما . وراة شفوية سلمها اهللا إىل موسى يف طور سيناءاإليامن  بالتلمود كت - ب
التوراة فهي الكتب اخلمسة األوىل من العهد القديم، وعىل اليهودي أن يعمل عـىل 

 .، كام سبق أن ذكرنا)اجلامراه(تطبيق هذين الكتابني اإلهليني مضافًا إليه الرشوحات 

 .الصالةرب أعضاءها عىل لبس القبعة والشال يف جت -ج            

إذن فإن هذه الطائفة اجلديدة تعترب متزمتة يف تطبيق قوانني التـوراة والتلمـود 
 .بالتشدد أتباعهاويتميز 

 :فرقة احلسيديم  - 3
ل مولعل أتباعها حييون فرقة احلسيديني القديمة والتي تدعو إىل اإلحسان وع

املحتلة وكل اخلري، وهم أشبه بالفرق املتصوفة ينترش أصحاهبا يف أمريكا وفلسطني 
بلدان العامل، وترتبط هذه الفرقـة بالطائفـة األرثوذوكسـية بتشـددها التقليـدي يف 
تطبيق الرشيعة اليهودية إال أهنم خيتلفون عـنهم يف املامرسـات الدينيـة والسـلوكية 

من اللغة العربية واألملانيـة القديمـة يطلـق  خليطههلجة  أتباعهاوالتقاليد، ويتكلم 
 ).البديش( عليها

 :املتناجـدون - 4

يف اللغة العربية وتعنـي املعارضـني، وال يعـرف عـنهم غـري ) املتناجديم(أو 
معارضتهم للحسيديني املعارصين،  إال أهنا فرقة تدعو لتطيق الترشيعات املوسوية 

، حيث يؤمنون بكل الكتب األرثوذكسيف ذلك، وتنسب إىل جمموعة  متشددةوهي 
عات ورشوحـات حتتوهيـا التـوراة والتلمـود اليهودية املقدسة والتي حتـوي ترشـي

 .بقسميه املشناه واجلامراه
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 :املحافظـون - 5

مـن جانـب وبـني  األرثـوذكسواملحافظون يقفون يف معتقداهتم بني تشـدد 
انفتاح اإلصالحيني، حتى أن بعض اليهود يرى أهنم مل يكونوا يبغـون أن يؤسسـوا 

لنزاعـات التقليديـة واملعـارصة طائفة جديدة بقدر كانوا يريدون الوقوف يف وجه ا
 .واإلصالحيني األرثوذكساملتمثلة يف 

 :ومن أهدافهـم
 .إقامة شعائر السبت -1

 .تقوية معرفة اليهودية باللغة العربية -2

 .تقوية الرتبية اليهودية -3

 .مساعدهتم لليهود للهجرة إىل األرض املحتلة -4

 ).الغناء يف الصلوات(إلغاء ترديد الرتاتيل  -5

 .ال أثناء الصالةلبس القبعة والش -6

 هم أثنـاء تأديـة الشـعائر الدينيـةالسامح للجنسني باجللوس إىل جانب بعض -7
 ).تشبهًا بالنصارى(

 .جواز الصالة باللغات املحلية القومية والوطنية وكذلك يف األدعية -8

 .املرأة تساوي الرجل يف األعامل التعبدية -9

 االجتهاد يف دراسة تاريخ بني إرسائيل ويف التوراة - 10
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 متهيد
حرف اليهود الديانـة السـاموية، واختـذوا مـن الديانـة الكنعانيـة والفينيقيـة 

، وقد أثبتت احلقائق التارخيية أن املحرفة التي قامت عليها الديانة اليهوديةاألساس 
توراة من رشائع وتقاليـد وطقـوس دينيـة مقتـبس كليـا مـن الرشـائع ما ورد يف ال

الكنعانية والبابلية وأن التحقيقات األركيولوجية ال تعرتف بوجود أي فاصل ثقايف 
بني الكنعانية واليهودية، وقد حافظ اليهود عىل إدخال الرشائع الكنعانية يف كتـبهم 

 .خذوا يامرسوهنا فعًال قبل السبيم الطقوس والشعائر، وأهتاراملقدسة وثبتوا يف تو
فاملنظومات الشعرية، ومن ضمنها املزامري واألمثال الواردة يف كتـاب العهـد 
القديم كلها مقتبسة من الكنعانيني وكانت تتىل يف عهد امللوك باللغة الكنعانية، ثـم 
ترمجت إىل العربية، وأدخلت يف التوراة عند تدوينها، وقد ذهب البعض إىل اجلـزم 

األعيـاد اليهوديـة كانـت باألصـل مـن  معظم  أن من املسلم به اآلن أن:  القوليف
 .الطقوس الدينية يف كنعان

ولليهود أعياد كثرية منها مـا يتصـل باألحـداث التارخييـة ومنهـا مـا يتصـل 
بالعقائد الدينية وقد وردت أكثر هذه األعياد يف اإلصحاح الثالث والعرشـين مـن 

 :وأمهها الالوينيسفر 
يوم السبت من األيام املقدسة عند اليهود التي جتب مراعاة حرمتها، : السبت

وال جيوز خمالفتها، يسبتوا عن الكالم يف ليلة يوقدوا النار يف منـازهلم، وأن يقضـوا 
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النهار عاطلني عن العمل كليا عاكفني عىل الصالة يف الكنيس، وال جيوز هلم الصوم 
لوا األهل واألصدقاء وحيتسوا كؤوس اخلمر مـع أو احلزن فيه، بل عليهم أن يستقب

 .ضيوفهم
 كانـتبمعنى راحة، ألنه يوم الرب فيه اسرتاح وباركها، و) شبات(والسبت 

البابليني فقد كانوا يطلقـون عـىل أيـام  وجدت عندتسمية هذا اليوم والعادة املتبعة 
 .)شبتو(الصوم أيام الدعاء 

 :تايلوورد يف التوراة عن يوم السبت النص ال 
 .فيه استتامم نزول التوراة وسلمت إىل أئمتهم لتوضع يف اهليكل ألن) التربيك(عيد 

 
 احلج إىل بيت املقدس -1

ا ال يرجع إىل عهد موسـى، بـل  هـو هيتبني لنا مما سبق أن أعياد اليهود معظم
شياء متاثلهـا يف الرشـيعة أحدث من ذلك بكثري، وربام كانت أعياد احلج ترجع إىل أ

فكان يتحتم عىل . املوسوية القديمة، وأعياد احلج عندهم الفصح واحلصاد واملظال
كل هيودي ذكر رشيد أن يزور بيت املقدس وحيج إليه مرتني يف العام، وأن يبقى بـه 

ت حيرضـها الفـاأسبوعًا كل مرة، ويبدأ األسبوع يـوم اجلمعـة وتقـام خاللـه احت
دها الكهنة والالويون وقد قصد هبذه الزيارة أن تتيح فرصة ليهـود الوافدون، ويقو

وكان املسلمون األوائل يتجهون يف صالهتم إىل بيت . فلسطني أن يتعارفوا ويلتقوا
: املقدس عند املسلمني كام أن الرسول عرج منها إىل السـامء بموجـب آيـة اإلرساء

ى بَِعْبِدِه َلْيًال مِّ  ِذي َأْرسَ ْسِجِد األَْقَىص﴾﴿ُسْبَحاَن الَّ َراِم إَِىل اْملَ ْسِجِد اْحلَ  .َن اْملَ

  أعياد اليهود  
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حيـث نزلـت اآليـة ) الكعبـة(وملا أذن اهللا لرسوله التوجه إىل البيـت احلـرام 
َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضـاَها َفـَولِّ َوْجَهـَك  َولِّ َامء َفَلنُ َب َوْجِهَك ِيف السَّ الكريمة  ﴿َقْد َنَرى َتَقلُّ

ْسِجِد  وْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه﴾ واحـتج اليهـود عـىل َشْطَر اْملَ َراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّ اْحلَ
ما والك عـن قبلتـك  يا حممد: تغيري القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة وقالوا للنبي

التي كنت عليها أنت تزعم أنك من ملة إبراهيم ودينه ارجع إىل قبلتك التـي كنـت 
 . يريدون بذلك فتنته عن دينهعليها نتبعك ونصدقك وإنام

وقـالوا أن اهللا : وقبلة السامرة جبل يقال عزيزيم بني بيـت املقـدس ونـابلس
تعاىل أمر داود أن يبني بيت املقدس بجبل نابلس وهو الطور الـذي كلـم اهللا عليـه 
موسى فتحول داود إىل املقدس وبنى البيت فيه وخـالف األمـر فظلـم، والسـامرة 

 .لقبلة دون سائر اليهودتوجهوا إىل تلك ا
 :رياعيد صوما -2

ويعرف عيد يوم الغفران وبالعربية يوم كيور وهو أهم األعياد اليهودية عـىل 
اإلطالق كام أنه من أقدس أيام السنة ويطلقون عليه بسبت األسـبات وكـان كبـري 

  .ااألقداس ويتفوه باسم اخلالق هيوالكهنة يف املايض يذهب إىل قدس 
وم العارش يف شهر أكتوبر ترشين أول قبيل غروب الشـمس يـوم ويبدأ يف الي

 )2( )العاشور(ويعرف أيضًا . )1(التاسع ويستمر إىل ما بعد غروب شمس يوم العارش
وال يفطر اليهودي إال عند رؤيته لثالثة كوكب معينة وال جيوز أن يقـع هـذا اليـوم 

 .)3(اجلمعة خالل يوم األحد أو الثالثاء أو
                                                           

 .154ألديان، ص ، مقارنة االساموك. د)  1(
 .154، نفس املرجع، ص الساموك . د)  2(
 .154، نفس املرجع، ص الساموك. د)  3(
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 :)1(من الذنب فهو أما ما يغفر
 اضطهاد اجلار

 الفسق والفجور
 اجلامعي الزنااالجتامع القرتاف 

 شهادة الزور
 )2(أما ما ال يغفر من الذنب

 .الزنا باملحصنة وظلم الرجل ألخيه وجحوده لربوبية هيوه
 :عيد املظال -3

عيد املظلة وبالعربية حاج سوكوت ويبـدأ يف اخلـامس عرشـ مـن شـهر ترشـين 
ومدته سبعة أيام ومناسبته التارخيية هي أحياء ذكرى خيمة السـوف  "أكتوبر "اليهودي 

إرسائيل يف العراء، بعد اهلجرة فهي تذكرهم بأيام التيـه، والتقليـد عنـد  أبناءالتي آوت 
اليهود يف هذا العيد هوان يقيموا يف أكـواخ مصـنوعة مـن أغصـان الشـجر يف اخلـالء 

 . )3(األمطار بعد الصيف اجلافويصلون من أجل سقوط  "سوكاة "تدعي
وهـي اخليـام املصـنوعة مـن سـعف ) عيد العرازيل(بتسمية هيود العراق له 

النخيل أو القصب ختليدًا إلضالل اهللا ألجدادهم يف أيام التيـه عنـد خـروجهم يف 
 .)4(سيناء

                                                           
 .154، نفس املرجع، ص الساموك. د)  1(
 .154، نفس املرجع، ص الساموك. د)  2(
 13، ص واملناسباتغازي السعدي، األعياد  ) 3(
 .153، مقارنة األديان، ص الساموك.د)  4(
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أما حاليًا فيعلق الدكتور غازي السعدي بأهنم يكتفـون حاليـًا بإقامـة مظلـة  
وهنا يف إحدى رشفات املنزل واليوم األول من أيام العيـد يعتـرب يومـًا صغرية ينصب

مقدسًا حيرم فيه العمل، أما اليوم الثامن فهو عيد شموين عرسي إىل الثامن اخلتامي 
ألنه خيتم األعياد الكثرية الواقعة يف شـهر ترشـي وهـو  الشـهر األول مـن  السـنة 

 .)1(اليهودية
طلق عليه عيد اجلمـع ألنـه يـأيت بعـد مجـع ويضيف الدكتور حممد العمري ي

 .)2(األغالل من احلقول والعنب والزيتون يف البساتني
 :عيد رأس السنة -4

يـوم  يف األول والثـاين وحيتفل هبذا العيد . )3("روش هاشاناه "ويعرف باسم 
 .األول. )4(من ترشين

فقد ذكر يف وتكمن األمهية هلذا العيد بأنه اكتسب داللة دينية وقدسية خاصة، 
املشناه أن هذا العيد إىل هذا اليوم هو اليوم الذي بدأ اهللا فيه خلق العامل ولذلك فإنه 
أيضًا يوم احلسـاب السـنوي الـذي متـر فيـه املخلوقـات مجيعهـا أمـام اهللا كقطيـع 

 .)5(األغنام

                                                           
 .153دي، األعياد، ص غازي السع)  1(
 .222حممد العمري، مقارنة األديان، ص . د)  2(
 .11غازي السعدي، األعياد، ص )  3(
 .222حممد السعدي، مقارنة، ص . د)  4(
 .11غازي السعدي، األعياد، ص)  5(
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ويتميز بأنه أول أيام التكفري التي يبلغ عددها عرشة والتي تنتهي بأقدس يـوم 
أن اليهود حييون بعضهم  ومن املالحظهود عىل اإلطالق وهو يوم الغفران لدى الي

 . )1("فليكتب اسمك هذا العام يف سجل احلياة السعيدة"البعض بعبارة 
وهو العيد الوحيد الذي حيتفل به يف إرسائيل عىل التوايل بيومني و يف العادات 

تالوة صلوات تعـرب عـن  املتبعة أكل اخلبز التفاح املغموس بالعسل الذي يؤكل مع
اليـوم األول يف سنة حلوة قادمة ومن العادات التي قد تكون غريبة أن اليهودي يف 

 .)2(ة مل يسبق له أن يتذوقها طوال املوسم املايضالتايل عليه أن يتذوق فاكه
 –أن يـذبح ولـده  uوأن هذا اليوم هو اليوم الذي أمر اهللا تعـاىل إبـراهيم 

ومن مظاهر االحتفال أن اليهود ينفخون يف  - uإسحاق وعندهم أن الذبيح هو 
 .)3(الذنوب من قرن محل أحياء لذكرى نزول التوراة ودعوة الناس إىل التوبة

 :عيد احلنكة -5
ويستمر ثامنيـة أيـام  والعيـد ) هانوكاخلا(أو ) بعيد األنوار(هذا العيد  ويعرف

فال بعيد هيـودي يف نفـس بحكم توقيته يمكن اليهود وبالذات األطفال من  االحت
الفرتة التي حيتفل فيها املسيحيون بعيد امليالد واملناسـبة التارخييـة هلـذا العيـد هـي 

 .)4(دخول هيودا املكايب أورشليم وإعادته للشعائر اليهودية يف اهليكل
وكان اليهود يوقرون يف كل ليلة عىل أبواهبم رساجًا حتى تصبح ثامنية رسوج 

إىل التنظيف ألهنم نظفوا اهليكل من أقذار أحد ) احلنكة(ويسمونه  يف الليلة الثامنة،
                                                           

 .12غازي السعدي، نفس املرجع، ص)  1(
 .12غازي السعدي، نفس املرجع، ص  ) 2(
 .153، مقارنة، ص سعدون الساموك. د) 3(
 .14)13غازي السعدي، األعياد، ص ) 4(
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 يضـاف إىل اجلبابرة الذين سيطروا عىل بيـت املقـدس وقتـل الكثـري مـن اليهـود، 
 .)1(مسمياته عيد التربيك

وحيتفل بالعيد يف إرسائيل عىل أنه عيد ديني قومي فتوقد الشموع، يف امليادين 
املشاعل، وأثناء االحتفـال يصـعد آالف الشـبان إىل العامة وتنظم مواكب من محلة 

 .)2(قلعة ما ساداه
ويذكر الدكتور حممد العمري أن فرتة عيد األنوار هي نفس الفرتة التي حيتفل 

 .)3(بعيد امليالد املسيحيونفيه 

 :عيد احلصاد -6
يوىف مناسكه أنه جيب أن . )4(به بعد مخسني يومًا من ثاين أيام عيد الفصح تفلحي

 .)5(يقام يف أرض هيوذا التي يعني هبا اليهود أرض فلسطني اليوم

 :عيد الفصح -7
عيد خبز الفطري وموسم احلج والعيد الذي يضـحي  هوو "بيساح"وبالعربية 

ح أي الفـرج بعـد الضـيق صاملاعز ويسمى بعيد الف من فيه بحمل أو شاة أو جدي
 .)6(التخطياملرور أو  ح كلمة عربية تعني العبور أوصوكلمة الف

                                                           
 .155سعدون، مقارنة، ص . د) 1(
 .14غازي، األعياد، ص ) 2(
 .222حممد العمري، مقارنة، ص ) 3(
 .21الزعبي، حقائق عن اليهودية، ص ) 4(
 221العمري، مقارنة، ص ) 5(
 .14غازي السعدي، األعياد، ص ) 6(
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ويعرف أيضًا بيوم اخلروج وهو أول األعيـاد السـنوية لليهـود، ويـذكر فيـه 
اليهود تاريخ استبعاد املرصيني مهم، وجيددون فيه النقمة علـيهم وحتـى ال ينسـى 

 .)1(اليهود فرتة االستبعاد أمرهم الرب بأكل اخلبز فطريًا مثل أيام اخلروج من مرص
رابع عرش من نيسـان وعدتـه ثامنيـة أيـام وهـذا أما وقت هذا العيد فيقع يف ال

،  ويعلل اليهود ذلك )البكور(عيد الفطري، أما يف التلمود يعرف بعيد ( العيد يسمى
 .)2(بأن هيوه كان يقيض عىل بكور املرصيني، ويرش الدماء عىل بيوت اليهود

ية أن هذا العيد عيد قديم عرفه اليهود يف الباد -ويعلق الدكتور حممد العمري
 .)3(وأمهية هذا العيد أن الرب قادهم بنفسه وأخرجهم من غري العبودية

 :يم أو املساخرروبعيد ال -8
 مكرمـةالفارسـية، ومعناهـا  "نور"أو  "ورب"يم من كلمة روببالعربية عيد ال

من اليوم الذي أنقذت فيه أستري هيود فارس  وحيتفل به يف الرابع عرش من آذار وهو
لـذا   ت لذبحهم وحيتفل اليهود هبذا العيد بأن يرسفوا يف الرشـاباملؤامرة التي دبر

سامه العرب عيد املسخرة أو عيد املساخر أما يف إرسائيل فيطلق عليـه حرفيـًا عيـد 
ويف مظاهر االحتفال بالعيد يف إرسائيـل تـالوة قصـة أسـتري يف  "حتى ال متيز شيئاً 

فيتنكـرون  "وريمبـرسائيـل هـذا العيـد، بكرنفـال يف إ اإلذاعة ويسمى العلامنيون
 .)4(ويتقمصون شخصيات أخرى

                                                           
 .220العمري، مقارنة، ص )1(
 .154الساموك، مقارنة، ص ) 2(
 .220حممد العمري، مقارنة، ص ) 3(
 .14غازي السعدي، األعياد، ص ) 4(
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علًام أن هذا العيد يقوم عىل أسطورة تنسب إىل فرتة وجود اليهود يف املنفى يف 
 .)1(بابل وبالد فارس

 :عيد السبت  - 9
ال جيوز لدهيم االشتغال يف هذا اليوم تشـبهًا بـالرب الـذي اسـرتاح حسـب 

 .)2(ن خلق الساموات واألرض يف ستة أياماعتقادهم بعد أ
الراحة وكانوا يطلقون عىل أيام الصوم وأيام الدعاء  تعني وشبات يف العربانية

 .)3( )شبتو(
ليني الذين كانوا يطلقون عىل هذا الصـيام بأن اليهود تأثروا يف هذا اليوم بالبا

ا وحـض عـىل ولعيد السبت وأصول طلب الرب االلتزام هبـ. )4(ويقدسونه) شبتو(
 "...سبويت حتفظوهنا.. "احلفاظ عىل عيد السبت

يل األرض ورؤوس األشهر، بيوعدد من األعياد منها سبت األرض  ولليهود
وغالبًا ما يذبح اليهود يف أعيادهم البقر واألغنام واملاعز واحلامم واليامم، والغاية من 

ام أخطاء الشعب، ذلك أن تكون كفارة عن ذنوب الشعب، وقبل الذبح يقرأ احلاخ
فيرس قلبه وخاطره هبـا، ( ومن ثم يذبح الذبيحة وحيرقها، لكي يشم رائحتها الرب

 10ويذكر الدكتور األرقم الزعبي أن يوم الكفارة يقـع يف ) فيكفر عن أخطاء شعبه
 .)5(ترشين أول وفيه يكفر اليهود عن أخطاءهم بالذبائح

                                                           
 .221العمري، مقارنة، ص ) 1(
 .221حممد العمري، مقارنة، ص . د) 2(
 .221العمري، نفس املرجع، ص .د) 3(
 .221نفس املرجع، ص ) 4(
 .20الزعبي، ص ) 5(
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 :الكذب عىل اهللا  - 1
ـــاىل ـــال اهللا تع ±  M¯  ®  ¬  «  ª  ©°     ¶     µ  ´  ³  ² ﴿ : ق

  º  ¹  ¸L ٤٩: النساء. 

 :اخليانة - 2
M    w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l: قال اهللا تعاىل

  ~         }  |  {  z   y  x¢  ¡  �£         ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤
   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «L ٧٥: آل عمران. 

 :عدم الوفاء بالعهود - 3
ـــــاىل ـــــال تع ¯  °     ±    ®§  ¨  ©  M¬  «  ª : ق

  ³  ²L ١٠٠: البقرة. 

 :البخل - 4
 .٥٣: النساء M  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .L : قال تعاىل
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M  S  R  X     W  V  U  T : و قــال اهللا تعــاىل
  ^  ]  \  [  Z  YL ٣٤: التوبة. 

»  ¬  ®   ¯  °  ±   M : وقال اهللا تعاىل

¶  µ   ´  ³  ²¸     ½  ¼  »   º  ¹L ٣٧: النساء. 

 :إساءة األدب مع اهللا - 5
M¹  ¸  ¶  µ  ´º  ¿  ¾   ½  ¼  »À    Â  Á : قـــال اهللا تعـــاىل

Æ       Å  Ä  Ã  L٦٤: المائدة. 
   ,!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +M  :تعـــاىلوقـــال اهللا 

  7  6  5    4  3     2  1  0  /  .  -
8L ١٨١: آل عمران. 

 :الكرب والتعايل عىل الناس - 6
ــاىل ــال اهللا تع (   *    )!  "  #  $  %  &  'M : ق

,  +-  2  1  0  /  .3  9  8  7  6   5  4:    <  ;
@  ?   >  =A    D  C  BL ١٨: المائدة. 

±  ª  ©°    ¸   ¶     µ  ´  ³  ²  »  ¬  ®  ¯ ﴿: و قال تعـاىل

  º  ¹L ٤٩: النساء. 
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 :حبهم لسامع الكذب - 7
ـــال تعـــاىل Mw   v  ux    {  z  y : ق
�  ~  }    |¡  ¦  ¥  ¤  £  ¢  L٤١: المائدة.[  

 :التمرد عىل اهللا - 8
ــاىل  ــال تع M{  z  y  x  w  v   u  L : ق

 .١٣: المائدة

 :  الرسلالتمرد عىل - 9
 .٥٥: البقرة M�  ~  }  |  {  z ¤  £  ¢  ¡  L : قال تعاىل

ـــاىل ـــه تع M  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È : وقول

   Ó  Ò  ÑL ٧٠: المائدة. 

 :اجلدل واملراء -10
Me  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \f     g : قال تعاىل

u  t  s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h L
 . ٢٤٧: البقرة

: البقرة M  2  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L : وقال تعاىل

٧٠ . 
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 :كتامن احلق والتضليل -11
 M  j  i  h  g  f   e  d  c  bL : قــال تعــاىل

 .٤٢: البقرة

ــــاىل ــــال تع !  "   #  $  %  &  '     )  M : وق

  7  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )
 =  <      ;  :  9  8   >L ٧٨: آل عمران. 

 :النفاق -12
ــاىل ــال تع »  ¬   ®  ¯  °  ±  M        ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ق

  ½  ¼  »   º  ¹L ١٤: البقرة. 

M  {  z  y  x  w   v  u  t|    }: وقــال تعــاىل

   �  ~L ٤٤.: البقرة . 
 :إيثار املنفعة الشخصية واألنانية-13

M ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©         ³  ² : قال تعـاىل
  ¶  µ  ´L ٨٧: البقرة   

§  ¨  ©  M  °  ¯  ®  ¬  «       ª : وقـــال تعـــاىل

  ²  ±   ³L ٧٥: آل عمران. 
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 :حب الرش للناس والسعي يف إفسادهم -14

ــــاىل ــــال تع ^  _  `  M  f  e  d  c  b   a : ق

r  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g L١٠٩: البقرة  
 :همكراهية اخلري لغري -15

ـا﴾ : قال تعاىل ٌة َتُسْؤُهْم َوإِن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوْا ِهبَ إن َمتَْسْسُكْم َحَسنَ آل [﴿ِ
 ].120: عمران

 ].٥٤: النساءMA  @  ?  >  =  <   ;  :   9  L : وقال تعاىل

 :االستغالل واالنتهازية -16
ـــاىل ـــال تع ¼    «±  Mº    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ق

À  ¿  ¾  ½    ÁL ١٦١: النساء. 

  ٤٢: المائدةM$  #  "  !  L : وقال تعاىل
 :عدم األدب يف اخلطاب -17

ـــاىل ـــال تع ,  -  .  /  M  4   3  2  1  0 : ق

>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5?    C  B  A  @
  R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D

  SL ٤٦: النساء 
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 :سفك الدماء حتى مع األنبياءسهولة القتل عندهم و -18
¥  ¦  §   ¨  ©  M  ®   ¬  «  ª : قــــال تعــــاىل

  ´  ³  ²  ±  °   ¯L ٢١: آل عمران. 

 :قسوة القلب ومجود العاطفة -19
Mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g L  :قــــال تعــــاىل

 . ٧٤:البقرة

 :تبلد حسهم وموت ضمريهم األديب -20
M  N  M  LQ  P  OR    U  T   S : قال تعاىل

  W  VL ٧٩: المائدة. 
  M|   {  z   y  x  w  v              u  t} : وقــال تعــاىل 

  £  ¢             ¡  �  ~L ٦٢: المائدة 

 :التحايل عىل املخالفة -21
M  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y : قــال تعــاىل

  e  dL ٦٥: البقرة. 

 :احلسد -22
   ٥٤: النساءMA  @  ?  >  =  <   ;  :   9  L  :قال تعاىل
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 :الذل -23
ـَن اهللاَِّ َذلِـَك :قال تعاىل ُة َوَبـآُؤْوْا بَِغَضـٍب مِّ ْسـَكنَ ُة َواْملَ لَّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ ﴿ َوُرضِ

َني بَِغْريِ اْحلَقِّ ذَ  بِيِّ ُْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللاَِّ َوَيْقُتُلوَن النَّ َكـاُنوْا بَِأهنَّ لِـَك بِـَام َعَصـوْا وَّ
 ].61:البقرة[َيْعَتُدوَن﴾ 

 :إرسار الرهبة واخلوف -24
ُْم َقـْوٌم الَّ  ﴿: قال تعـاىل ـَن اهللاَِّ َذلِـَك بِـَأهنَّ َألَنـُتْم َأَشـدُّ َرْهَبـًة ِيف ُصـُدوِرِهم مِّ

ٍة * َيْفَقُهونَ  نَ َصَّ َأْو ِمـن َوَراء ُجـُدٍر َبْأُسـُهْم َبْيـنَُهْم َال ُيَقاتُِلوَنُكْم َمجِيعًا إِالَّ ِيف ُقًرى حمُّ
ُْم َقْوٌم الَّ َيْعِقُلوَن﴾  ْم َشتَّى َذلَِك بَِأهنَّ َسُبُهْم َمجِيعًا َوُقُلوُهبُ  ].14-13: احلرش[َشِديٌد َحتْ

 :اجلبن -25
 ٢٤٩: البقرةML  K  J  I  H  G   F  L  :قال تعاىل

 :ذالة العيشاحلرص عىل البقاء حتى مع سوء احلالة ور -26
ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَىل َحَياٍة﴾ : قال تعاىل  ].96: البقرة[﴿ َوَلَتِجَدهنَّ

 ):التوراة(حتريف الكتاب املقدس  -27
ِذيَن َيْكتُبُوَن اْلكِتَاَب بَِأْيِدهيِْم ُثمَّ َيُقوُلـوَن َهــَذا ِمـْن ِعنـِد اهللاِّ  ﴿:قال تعاىل لَّ  ََوْيٌل لِّ

وْا بِِه ثَ  َّا َيْكِسبُوَن ﴾ لِيَْشَرتُ ُْم ممِّ َّا َكتَبَْت َأْيِدهيِْم َوَوْيٌل هلَّ ُم ممِّ  ].79: البقرة[َمنًا َقلِيالً َفَوْيٌل هلَّ

 .46: النساء﴾,  -  .  /  0  1  2   ﴿: وقال تعاىل
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 :استباحة الكفر يف سبيل حتقيق أغراضهم -28
ـِذيَن ُأوُتـوْا نَ  ﴿: قال تعاىل ْبـِت َأَملْ َتـَر إَِىل الَّ ـوَن بِاْجلِ َتـاِب ُيْؤِمنُ ـَن اْلكِ ِصـيبًا مِّ

وْا َسبِيًال﴾  ِذيَن آَمنُ ِذيَن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى ِمَن الَّ اُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلَّ : النسـاء[َوالطَّ
51.[ 

 :اإلفساد يف األرض -29
ْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللاُّ َوَيْسـ كلام ﴿: قال تعاىل َعْوَن ِيف األَْرِض َفَسـادًا َأْوَقُدوْا َنارًا لِّ

ْفِسِدينَ  بُّ اْملُ  ]64: املائدة[﴾ َواهللاُّ الَ ُحيِ
ْحَت َلبِـْئَس َمـا  ﴿ نُْهْم ُيَساِرُعوَن ِيف اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكلِِهُم السُّ َوَتَرى َكثِريًا مِّ

 ].62: املائدة[﴾ َكاُنوْا َيْعَمُلونَ 
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﴿نلَتَجِد داسِ أَشالن ةاودع ينواْ لِّلَّذنآم ودهالْي ينالَّذكُواْ  وـرأَش  نلَتَجِـدو 
مهبأَقْر ةدوم ينواْ لِّلَّذنآم  يناْ  الَّـذى نَ إِنَّـا  قَـالُوـارص  ـكذَل  بِـأَن  مهـنم  ـنييسسق 

 أَعينهم تَرى الرسولِ إِلَى أُنزِلَ ما سمعواْ وإِذَا*يستَكْبِرون الَ وأَنَّهم ورهباناً
ــيض تَف ــن عِ ممــد ــا ال مــواْ م ــن عرفُ م ــق الْح ــون ــا يقُولُ نبــا ر نــا آم نفَاكْتُب ــع م 

  ].83-82 :املائدة [ ﴾شاهدينال
  

 بِه نُشرِكَ والَ اللّه إِالَّ نَعبد أَالَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمة إِلَى تَعالَواْ الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ﴿
ــيئاً الَ شــذَ و تَّخا يــن ــاً بعضــاً بعضُ ــن أَرباب ونِ مد ــه ــإِن اللّ ــواْ فَ ــواْ تَولَّ ــهدواْ فَقُولُ ــا اش  بِأَنَّ

ونملس64: آل عمران[﴾ م.[  
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M: 
أن تأليه بعض املخلوقات قديم جدا، وال يزال يوجد بني البدائيني ومن مجدوا 
عىل التقاليد الدينية املوروثة بدون بحث،  أو نظر، فقد عبد اإلنسان قـوى الطبيعـة 

ريخ األديـان خصوصـًا يف الرشـق وعبد الشمس والقمر والكواكب األخرى، وتا
األوسط غاص هبذا املظاهر، ومنها شاع ما يعرف باسم الطوطم والتابو من عبـادة 

 .األجداد واألشجار وآثار املوتى
. وترقت بعض األمم فعبدت آهلة ال ترى ولكن خلعت عليها صفات البرشـ

بعـض فكان لدى اليونانيني عدد كبري من اآلهلـة خيتصـمون وحيقـد بعضـهم عـىل 
ويدبرون املكايد وتشيع بينهم األحقاد وهكـذا، ولكـن ميـزهتم أهنـم ال يموتـون، 
وجاء عرص الفلسفة والنضج الفكري فأنكر بعض املفكـرين هـذه الديانـة وأنكـر 
بعض آخر هذه الصفات، ولكن مما ال ريب فيه أن فالسـفة اليونـان حتـى الكبـار 

 .نيمنهم مل يستطيعوا أن يتخلصوا من خرافات السابق
وأوزوريـس وحـوريس، وهـي معروفـة  إيـزيس أسطورةويف مرص وجدت 

ومشهورة فكانت بداية التثليث فيام نعلم،  وأعتقد الناس أن دمـاء اآلهلـة رست يف 
رشايني امللوك فاهلوهم وعبدوهم، وكان يف هذه العقائد ما يثبـت سـلطان امللـوك، 

 .هاتبيثفكانوا حيرصون عىل بقائها وت
مهــا روميــولس  تـوأمنيطورة مشــاهبة، خالصــتها أن يف رومـا وجــدت أسـ

 "وريموس، وجدا يف الصحراء، وحنت عليها ذئبة فأرضعتهام، ومات ثانيهام وبقي
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فلام نام وترعرع أسس مدينة رومان ومنـه جـاء ملوكهـا، فهـي مدينـة  "روميولس
 مقدسة وملوكها من ساللة اآلهلة، فظل الناس بعد ذلك يعبدون امللوك الرومانيني،

فلام ظهرت املسيحية حاربوها حرصًا عـىل جمـدهم حتـى كـان عرصـ اإلمرباطـور 
البيزنطي ظهرت املسيحية حاربوها حرصا عىل جمدهم حتى كان عرص اإلمرباطور 
البيزنطي ظهرت قسطنطني، فوجد أن تيار املسيحية قد أصبح عنيفًا أقـوى مـن أن 

ا رسـميا لدولتـه، ومل يكـن حيارب، وأن حماربته هتدد سلطانة فأعلن املسـيحية دينـ
الناس مجيعًا مستعدين لقبوهلا فأجربهم عليها بالتعـذيب والقتـل، وأريقـت دمـاء 

والرضب مـا أزهـق  واإلحراق اإلغراقكثرية وذهبت أرواح وعانى الكثريون من 
 .أرواحهم أو تركهم زمنى وعاجزين

ا، ونرشـهبدرس الفلسفة اليونانية  اضطلعتوكانت مدرسة اإلسكندرية قد 
وازدهر فيها الفكر اليوناين مـدة طويلـة، فلـام ظهـرت املسـيحية وجـدت يف هـذه 

 .املدرسة تراثًا وثنيًا مل تستطع أن تتخلص منه، بل سيطر هو عىل املسيحية
وقد حارب أباطرة الرومان عبادة إيزيس وشق عليهم أماتتها حتى لنجد أحد 

وإنام ظهرت يف صورة أخرى  عرش إمرباطورًا يقيمون عىل حرهبا، ومع ذلك مل متت
) مثـرا( واسم آخر، ظهرت يف عبادة ديمرت، يونانيـة ورومانيـة، وامتزجـت بعبـادة

هلا صورة األم احلانية فرسموها حتتضن وليدها يف مظهـر يـنم عـن احلنـان  واختذوا
والرب من األم والرباءة والطهارة من الطفل، وهذه الصورة بكل ما فيها هي الصورة 

 .املسيحيون للسيدة مريم العذراء وهي حتمل طفلها املسيح التي يرسمها
أن النـاس كـانوا ) األبطـال وعبـادة األبطـال( وكام يذكر كارليـل يف كتـاب 

يعظمون البطل ويعظمون أمه وأباه، فجاءت عقيدة التثليـث هبـذا، وظـل النـاس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



  الديانة النصرانية: الباب الثالث

290 
 

 

 

فقىضـ عـىل هـذه  rخيلعون عىل األبطال صفات اآلهلة، حتـى كـان النبـي حممـد 
 .عقيدة بإعالنه أنه برشال

ويذكر الدكتور سري أرنولد أن ديانة التوحيد هي أرقى الديانات البرشية وهو 
قول يردده الكثريون من رجال الديانات واألنثروبولـوجي، أمثـال مجـيس فريـزر 

التثنية إنام هي بقايـا مـن الـديانات البدائيـة التـي  وبتلر، ذلك أن عقيدة التثليث أو
 .ة عديدة لكل يشء إلهكانت تدين بآهل

مل ختــرج عــن نطــاق األديــان البدائيــة، يف كثــري مــن عقائــدها املســيحية إذن 
ال متـت إىل  تلـك األسـاطري واألساطري التي شاعت يف األمم القديمـة، ذلـك ألن

املسيح بصلة، وإنام هي يشء معـرف ومسـتحدث مـن أذهـان برشـية، وخرافـات 
 .موروثة عن أمم شتى

عىل اإلنسان أن يصدم فجأة بواقع يعيشه وقد حياول أن  "ملن الصعب جداً  هأن
والصدمة تكون كبرية إذا مل . اختلقها لنفسه هو ةعن اآلخرين ليعيش يف كذب يواريه
 .الجيد ح

ولكن البد من الصدمة حتى يسأل اإلنسـان نفسـه ملـاذا يعـيش هـل لعبـادة 
 . يتجه لإلسالم عن احلل إذا مل "وسوف يبحث كثرياً . خملوق أم لعبادة اخلالق

  متى ولدت الكنيسة؟

ت فيـه املـوازين، واختلطـت املفـاهيم، ومـن بـني بـنعيش اليوم يف زمن انقل
وهـذا مـا يـؤثر عـىل  "الكنيسـة"املصطلحات التي أيسء فهمها هذه األيام كلمـة 

أنـا كنيسـتي : يف الغـرب  اليوم تسمع مـن يقـول. أسلوب عبادتنا، ونظام خدمتنا
 . إلخ "األرثوذوكسية "يقول أنا كنيستيوآخر  "اإلنجيلية"
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من يقول أنا كنيستي يف الشارع الفالين، أو احلي الفالين، وتسمع من يقول أنا 
 .إلخ..ذاهب إىل كنيسة القس فالن

مؤسسة اجتامعية، أو مجعية خرييـة، أو مكـان اللتقـاء الغربية وكأن الكنيسة 
لكنيسـة؟ هـل الكنيسـة مبنـى أم فهل هذا هو املعنى الكتايب ل. األصدقاء واألحباء

أم شعب؟ حظرية أم رعية؟ مـا هـو املعنـى الكتـايب لكلمـة  هل هي حائطرسالة؟ 
 كنيسة؟ ومتى ولدت الكنيسة؟

دعونا قبل أن نجيب عىل هذه األسئلة أن نتحـدث أوالً عـن أصـل ومصـدر 
 .يف الكتاب املقدس الستخدامهاهذه الكلمة، وما هي املعاين املختلفة 

 

 
وهي كلمة  "إكليسيا" αισηλκκεيف األصل اليوناين هي  "كنيسة"إن كلمة

 "Assembly" "مجاعة"كانت مستخدمة من قبل كتابة العهد اجلديد، وكانت تعنى 

 . ""Congregation "حمفل"أو   "Meeting"أو اجتامع 
لتشـري إىل اجـتامع ويف القرن اخلامس قبل امليالد كانت هذه الكلمة تسـتخدم 

كانت هذه الكلمة  "أثينا"ويف . مألوف من املواطنني القائمني عىل السياسة يف املدينة
تستخدم للتعبري عن املحفل العام للشعب عندما يدعى لالجتامع لسن رشائع البالد 
ودستورها، وكان لكل عضو حق الكـالم واالقـرتاح للمناقشـة، وكـان القـرار ال 

ذا صوت عليه، وأخذ أكرب عدد من األصوات واجلدير باملالحظة يصبح رشعيًا إال إ
يف استخدام هذه الكلمة هو الديمقراطية يف اختاذ القرارات وحريـة الـرأي، وحـق 

 .التصويت

  كلمة الكنيسةتاريخ استخدام : أوالً
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 وواالسم ه "دعا"الذي يعني  )ωε λακ(تأيت من الفعل  "إكليسيا"والكلمة 
ونفـس اللفظـة تـأيت مـن  "اجلامعة املدعوة"واملعنى هنا هو أن الكنيسة هي . دعوة

ما "ما للرب فالكنيسة هبذا املعنى األخري هي  "أي  "كرياكو" (Kyriako)اليونانية 
 )هكذا يقول املسيحيون(  "يملكه الرب

 

 
أقول لـك بـأن يف العهـد القـديم؟ "كنيسـة"وهـل وردت كلمـة: وقد تسأل

استخدمت كرتمجـة للكلمـة  "إكليسيا"ونانية الي "كنيسة"إن كلمة املسيحيني يرون 
 "يدعو للجامعـة وألعامهلـا "وهي كلمة تأيت من فعل يعني  "قحال" (Ixq)العربية 

ونادرًا ما استخدمت لدعوة الشـعب  "حشد"أو  "مجاعة"ويمكن أن ترتجم أيضًا 
العربية اسـتخدمت يف  "قحال"وعندما ننظر نظرة شاملة سنجد أن كلمة . للحرب

القديم لإلشارة إىل مجاعة الرب املجتمعة لتسـمع كلمـة اهللا سـواء يف سـيناء العهد 
 "قحال "فنطق موسى يف مسامع كل مجاعة  ":أو يف برية موآب إذ يقول) 1:4تث (

وسـواء اجتمعـت اجلامعـة بقيـادة ). 30:31: تث( "إرسائيل بكلامت هذا النشيد
ومل يقرأها يشوع قدام كل  مل تكن كلمة من كل ما أمر به موسى "موسى أو يشوع، 

 ).2:8، نخ8:28أخ  1(راجع أيضًا ) 35:8يش ( "...مجاعة إرسائيل
عـىل بنـي إرسائيـل كانـت تعنـي  "قحال"ت كلمة قعندما أطليقولون بأنه و

تـث ( مجاعة اهللا، أو الشعب الذي دعاه هيوه، ودخل يف عهد معه عىل جبـل سـيناء
ال يدخل ابـن زنـى يف مجاعـة  ") 4-2: 23تث (وارتبط باسم هيوه ) 4:10،1:9

 .ال يدخل منهم أحد يف مجاعة الرب الرب حتى اجليل العارش،

  كلمة كنيسة في العهد القديم: ثانياً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



293 
 

الكنيسة: الفصل األول   

  

 

تشري إىل اجلامعة التي ارتبطـت بيهـوه،  "قحال "الكلمةاملسيحيون يرون بأن 
ــوس  ــاموس والطق ــيعة والن ــل الرش ــم، مث ــا هل ــايا أعطاه ــد ووص ــث (وبقواع ت

اجلامعـة التـي يـرون أن لـذلك ) 1:3، نـح  4:20،3:16عد   3:23،4:10،1:9
وجتتمـع للعبـادة وتقـديم الـذبائح، واهللا ) 23:22، 6:89مـز (جتتمع يف اهليكـل 

 ).1:149، مز  3:30،5:20أخ  2(يدعوهم باستمرار لطاعته 
تعني أيضًا شعب اهللا املتحرك واملتنقل من مكان إىل آخر، ويف  "قحال"وكلمة 

ة مسحولني فيكونـان لـك ملنـاداة اصنع لك بوقني من فض ":هذا يقول اهللا ملوسى 
  (Ixq)هنـا هـي  "اجلامعـة "وكلمـة ) 2:10عـد ( "اجلامعـة وإلرحتـال املحـالت

 هي الدعوة للعبـادة واحلركـة والديناميكيـة، فهـي مجاعـة ال "املناداة"و  "قحال"
 .تعرف اجلمود وال السكون وال التقوقع

قديم قد ذكرت فيه هكذا يفرس املسيحيون كلمة قحال فيعتقدون بأن العهد ال
 .الكنيسة مكان الجتامع الرعية وعبادة الرب

 

 
 "صوناجوجي"إن تالميذ املسيح وتابعيه مل يطلقوا عىل أنفسهم إطالقًا كلمة 

ومل يكن يعقوب يتحدث عن الكنيسة بل ) 2:2يع (فيام عدا  "جممع"والتي ترتجم 
هلا جذور هيودية وهي كلمة خاصـة  "جممع "كلمة عن اجلامعة كجامعة، وذلك ألن

 .ة مركزها الناموس والذبائحيأطلقت عىل اجلامعة اليهودية بوصفهم مجاعة دين
ألهنا األكثر  "كنيسة" "إكليسيا"كلمة  يرى املسيحيون بأن الرسل استخدموا

والتـي تعنـي كـام ذكـرت سـابقًا  "قحال"مالئمة، وألهنا عودة إىل الكلمة العربية 

  كلمة كنيسة في العهد الجديد: ثالثاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



  الديانة النصرانية: الباب الثالث

294 
 

 

 

املـدعوة مـن فهي اجلامعة  "ما يملكه الرب"أو  "اجلامعة املدعوة"، أو "شعب اهللا"
 وتعبده، ويف نفس الوقت املرسلة إىل العامل لتخدمه وتشهد عنه، العامل لتنتمي إىل اهللا

 .)هكذا املعنى باألصل(  فهي مدعوة لتامرس عالقتها باهللا وباآلخرين
لإلشارة إىل مجاعة املـؤمنني ) إكليسيا(وقد استخدم كتاب العهد اجلديد كلمة 

الودكيـة ). 1:16رو (املجتمعني معًا يف مكان واحد للعبادة، مثل كنيسـة كنخريـا 
والكنيسـة يف بيـت ). 5:16رو(والكنيسـة يف بيـت أكـيال وبريسـكال ) 16:4كو(

 ).10فل (فليمون 
واستخدمت لوصف جمموعة كنائس حملية يف مدينة واحدة، أو إقلـيم واحـد 

 ) .1:16كم  15،31:9:،1:4أع (ل الكنيسة يف أورشليم مث
وهـو رأس ."، فيقـول بـولسللتعبري عن الكنيسة يف جمموعهـا واستخدمت

 ).18:1كم( "اجلسد الكنيسة
وعندما يتحدث العهد اجلديد عن الكنيسة سواء يف بيت، أو بلد، أو يف إقليم 

 عًا فكونـت كنيسـة عامـةي ارتبطت مالت  ذلك إال مظهر للكنيسة اجلامعةمعني، فام
 صـورة  يف املنطقة املوجـودة فيهـاوالكنيسة املحلية تعترب ممثلة  لفرقة مسيحية معينة 

 .)1(للكنيسة اجلامعة يف ذلك املجتمع
 تاريخ الكنيسة يف بحث

وصل اليهود يف عهد االحتالل الروماين لفلسطني وكثـري مـن بقـاع الرشـق 
مل يكتف الرومان باضطهادهم بـل نصـبوا األوسط، إىل حياة الذل والشقاء، حيث 

                                                           
 .مستل من  االنرتنت)  1(
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هلم متاثيل آهلتهم يف األماكن العامة واملقدسة مما أشعر اليهود بانتقـاص عقائـدهم، 
 "السـنهدرين" ولعل ما زاد يف شعور اليهود بالذل رؤيتهم أعضاء جملسهم األعـىل

م الذي عيالكثري من اليهود ينتظر بفارع الصرب ظهور الز باتل واقد اجتهوا جلمع امل
 ألليعيد ملكـوت اهللا فـيم) ع (.ذلك الفارس سليل داود  ودانيال أشعيابرشهم به 

. األرض عدالً ويوقظ دولة األجداد لتمتد من الفرات إىل النيل حتت حكم التوراة
يؤذن يف الناس قرب ظهور املسيح وكان يعمد الناس بأن  uولقد ظهر النبي حييى 

نوا صاحلني، وقد عمد يوحنا بنفسـه شـخص يسكب عىل رؤوسهم زيتا وماء ليكو
املسيح عيسى بن مريم وأعلمـه أنـه املسـيح املنتظـر، وراح عيسـى يـتعلم الديانـة 

وبعد أن أتقنها أخذ يبرشـ هبـا بـني أصـحابه، وأخـذ يتحسـس  وتعاليمهااليهودية 
. مفاسد رجاالت الديانة اليهودية فبدأ يقود حربه ضدهم وابتـدأ رسـالته اجلديـدة

عه يف البداية اثنا عرش رجالهم احلواريون، فعلمهم تعاليمه وأرشدهم إىل ما وقد تب
جيب عليهم عمله وراح ينرش دعوته يف القرى واملدن الصـغرية فيهـأ أذهـان عامـة 
اليهود لتقبل دعوته ونقل دعوته بعد ذلك إىل املدينة املقدسة فأصبح لزاما عليـه أن 

أو السنهدرين، والسلطة السياسـية وهـم  يواجه السلطتني الدينية وهم احلاخامات
الت اليهودية قبض عليه ااحلكام األجانب، وبعد جمادالت مل تدم طويًال وبتأثري رج

اختفى وتـويف بعـد  أو: وصلب ثم قام ورفع إىل السامء كام تقول األناجيل املسيحية
 .ذلك أو رفع إىل السامء كام يفهم من القرآن الكريم

لمسيح املنقذ فإهنم وقفوا منه موقفًا سـلبيًا ومل يـدافعوا ورغم انتظار اليهود ل
 :عن حياته ولعل ذلك يرجع إىل عدة أمور منها

يقـارع األعـداد بصـالبة  اهلم كانوا ينتظرون قائدًا قويًا سيأيت عىل رأس جيش -1
شخصًا مساملًا يدعو إىل تعاليم تنـاقض مـا  uته بينام جاء املسيح راليثبت جد
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وكانوا يتوقعون زعيًام يقودهم ضد : عنف والوحشية والقوةعهده اليهود من ال
ا أحبوا أعـداءكم وبـاركو(الرومان ليؤسس بالقوة ملكوت اهللا إذا به يدعوهم 

ــ ــيكم الع ــيئون إل ــذين يس ــل ال ــلوا ألج ــيكم وص ــنوا إال مبغض نكم، أحس
 ).44:5متى ) (ويطرونكم

دينية دون قوة أصحاب السطوة ال ينًا ألعضاء السنهدرأنه وقف موقفًا مناهض -2
 .تسنده وهاجم األغنياء فألبهم عىل نفسه

جيدة ومل يدركوا طريقـة قلـب  ةناس مل يفهموا منحى تعاليمه بصورإن عامة ال -3
 .القيام به نهايس القائم آنذاك والذي توقعوا مالنظام السي

ام قضت اليهودية فرتة طويلة يف التـاريخ بين يستمر طويًال يف نرش دعوته، فأنه مل -4
ب وتطور عقيدهتا، مل يقض السيد املسيح أكثر من ثالث سـنوات يف نرشـ تكت

تعاليمه قىض معظمها يف القرى واألريـاف، ومل يـأت إىل القـدس للـدعوة إال 
 .قبيل انتهاء رسالته لفرتة قصرية وحمدودة جداً 

 نـاوالتي صـورها ل -ملسيحوعىل كل حال فإن النهاية التي انتهى إليها السيد ا
انت سببا يف هـروب أنصـاره إىل املـدن الكـربى حـول العـامل لينقلـوا ك -اإلنجيل

تعاليمه إىل شعوهبا، فابتدأ عهد جديد يف تلك الرسالة بأهنا حتولـت مـن رسـالة إىل 
 .اليهود إىل رسالة إىل بقية األمم لتكون ديانة عاملية

ولقد كتب بعضهم مذكراته عـن السـيد املسـيح ضـمنها الكثـري مـن أقوالـه 
مجع الكثري من املعلومات فكتب رسائل وأعـامالً ) بولص الرسول(ه، ولكن وأفعال

يانـة السـيد املسـيح كثرية يتحدث عنها الكتاب املقدس ممـا رسـم أمـورًا ميـزت د
 ).املسيحية(صارت بعد ذلك تدعى ديانة النصارى أو بميزات جديدة 
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أتبـاع وبولص هذا كان هيوديًا حارب املسيحية برضاوة وقتل الكثـريين مـن 
بأنه التقى بروح املسيح وهـو يف طريقـة إىل دمشـق فهـداه قال السيد املسيح إال أنه 

 .املسيح إىل نوره فخصص ما تبقى من حياته يف خدمة الدين اجلديد
وكام قلنا فإن بولص الرسول ضمن املسيحية أفكارًا مميزة نسـبها إىل شـخص 

فسـه قربانـًا ويصـلب السيد املسيح فصار املسيح ابن اهللا نـزل إىل األرض ليقـدم ن
البرش، وعىل كل حال فإن الديانـة اجلديـدة متيـزت بمعتقـدات  خطيئتهتكفريًا عن 
 :مهمة هي

علقة لبني إرسائيل كـام هـو احلـال مـع أهنا فتحت عىل بقية الشعوب ومل تبق م -1
 .اليهودية

ب، آلإله بني إرسائيل إهلا عامليا متميزًا بشخصياته الـثالث، اهللا ا) هيوه(أصبح  -2
وابنه املسيح الـذي أرسـله لتخلـيص العـامل مـن خطيئـة آدم األوىل، والـروح 

 .القدس

 .أن السيد املسيح سيعود إىل األرض مرة أخرى -3

املسيحية عىل االنتشار بصورة واسـعة يف الـبالد  ولقد ساعدت أفكار بولص
الغربية األوروبية بينام انحرست يف الرشق، ألن الرشقيني قد تعودوا عىل الوحدانية 
والنبوات التي دعت إلله واحـد بيـنام جاملـت عقيـدة بـولص التثليثيـة عقليـات 

 .الوثنيني يف الغرب
بسهولة يف بداية األمر إذ  ومل تتمكن املسيحية عىل كل حال من تثبيت أقدامها

عليهم خمتلـف األقـوام فامرسـت معظـم الـدول  وألبواحارهبا اليهود بكل رضاوة 
العدد، فحصلت اضطهادات ومـذابح قتـل  أملتزايديضغوطًا عىل اتباع هذا الدين 
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امء فيها اآلالف منهم ورشد آخرون فكانت تلك االضطهادات سببا يف ظهـور زعـ
ب ترتوليـان وايرانيـوس الل ومن بني هؤالء الكتاجة بإوكتاب دافعوا عن املسيحي

 .غريمها وكثري 
وكانت الفضل يف انتشار املسـيحية يف العصـور األوىل يعـود إىل قسـطنطني، 
القائد العسكري الذي زحف نحو روما يصارع قائدها عىل السلطة فقد تـراءى لـه 

عـىل مـنح  أنه يرى الصليب يف السامء عنـدما كـان يتهيـأ خلـوض حربـه، فصـمم
م، وبعـد أن 311حرية التدين أن غلب فيها، وقد دخل روما فاحتًا سـنة  املسيحيني

 .م أعلن فيه املسيحية دينًا رشعياً 313بسط نفوذه عىل البالد أصدر مرسومًا سنة 
الدولـة الرسـمي وكـان  وبعد أن تنرص قسطنطني، أصبحت املسـيحية ديـن

 :همة ومنهام نتائج لذلك األمر
ركز روما حيث أصبحت السلطة السياسية تواكب السلطة الدينيـة أهنا قوت م -1

وبذلك أصبح لقادهتا الدينيني بعـض السـطوة عـىل بقيـة املراكـز املسـيحية يف 
قبل هذه الفرتة كانت تعتـرب السـيد املسـيح هـو سـيد  الكنيسةالعامل، علًام بأن 

 .الكنيسة ومل تكن البابوية قد ظهرت إىل الوجود حينذاك

ت حترم الديانات الوثنية بل وحاربت الديانات األخـرى وسـعت فـيام أهنا بدأ -2
بعد إىل اضطهاد وقتل وترشيد أتباع تلك الديانات بصورة أبشع من تلك التي 

 .ال إيامن بدون كنيسة: عانتها هي وذلك حتت شعار

وبعد أن أصبحت الكنيسة سيدة املوقف ومل يعد اخلـوف يمنـع الكثـريين مـن  -3
ترسب إليها الكثري من املنافقني والـدجالني والسياسـيني ليصـل االنتامء إليها، 

، وهكـذا )حال املسيحية يف ذلك حال بقية األديان والعقائـد(كل إىل مقاصده
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ضعفت عقيدهتا وبـدأت األفكـار املختلفـة تترسـب إليهـا فانشـغل أفرادهـا 
 بمنازعات فكرية أدت إىل دعوة قادة الكنائس العامليـة لعقـد مـؤمترات كثـرية

 .لالتفاق عىل عقيدة ثابتة ألتباعهم

ونظرًا للقوة التي متتعت هبا كنيسة روما والتـي ضـاهت قـوى الكنـائس العظمـى 
عش ت، فقد بدأت روما تنواإلسكندريةوالقدس  وإنطاكيةاملوجودة آنذاك يف القسطنطينية 

) االبابـ(سياسيًا حيث صارت مرجعًا مهام لتلك الكنـائس فأبـدل بطريـارك رومـا بلقبـه 
 .الرومانية الكاثوليكيةونصب ليو األول، أول بابا لروما، ودعيت كنيسته الكنيسة 

ولقد كادت املسيحية إن ترسي إىل مناطق أخرى يف العامل لوال ظهور الزعامة 
العـامل بمولـد الـدين  rاجلديدة يف الصحراء العربية، حيث برش رسـول اهللا حممـد 

ال إلـه إال اهللا ( ن الرشق والغرب حتت شعار اجلديد، فسار اإلسالم قدما يفتح بلدا
وراح اإلسالم هيدد أوربا والعاصمة البابوية فـرتات طويلـة، بـل ) حممد رسول اهللا

ومتكن أن يصعد إىل القسطنطينية من اجلناح الرشقي ألوربا ومن إسـبانيا جناحهـا 
) قـةاملطر(الغريب، ولوال الفزع الذي مجع املسيحيني حتـت قيـادة شـارلس مارتيـل

 .وصمودهم يف وجه املسلمني لكانت خارطة أوروبا قد تغريت عام هي عليه اآلن
لتؤسـس  -كـام تنقسـم معظـم األديـان –ولقد انقسمت الكنيسة عىل نفسها 

طوائف جديدة فكانت زعامة روما سببا يف معارضة بعض البطاركة الـذين اجتهـوا 
البابا فلام جاهبوا رفض البابـا  إىل القسطنطينية فحاولوا أن جيعلوا بطرياركها بمنزلة

أعلنوا انشقاقهم عن البابا، فصارت كنيسة القسطنطينية ملجأ بعضهم حيث دعـوا 
فتبلـورت عـن طريـق هـذا االنقسـام اختالفـات  األرثـوذكسفيام بعد بالرشقيني 
 .عقائدية هلا أمهيتها
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 ونظرًا لفقدان الكثري من أمراء أوروبا لسلطاهتم فقـد بـدأوا يتحركـون ضـد
ولكن مرور . أو نيل عقوبات شديدة إقصائهمسلطة البابا فكانت حتركاهتم سببًا يف 

الزمن وتبلور املفاهيم القومية بني شعوب أوروبا ولد بعض االنكامش عند الكثـري 
يليب ملـك فرنسـا القـوى إىل نقـل مقـر البـاب إىل فطر ضمن القادة والشعوب فا

وسـميت هـذه الفـرتة بالسـبي  م1376-1309يف فرنسا سنة  Avignonآفكنون 
م 1378البابيل، ومل يقبل اإليطاليون هبذا فقـاموا بتنصـيب بابـا خـاص هبـم سـنة 

وسميت الفرتة التي أصبح فيها أكثر من بابـا للكنيسـة الرومانيـة بفـرتة االنقسـام 
 م واسـتمر إىل أن انعقـد مـؤمتر كونسـتانس 1417العظـيم الـذي امتـد إىل سـنة 

Council of constance   فأهنى  ذلك االنقسام وأعاد البابوية إىل روما، وخاضت
الكنيسة كثريًا من الرصاعات مع القادة السياسيني فاستشعرت اخلطورة مـنهم ممـا 
جعلها تـدعو إىل اجلهـاد املسـيحي املقـدس لتحريـر مدينـة القـدس مـن األتـراك 

اسـيني إىل السالجقة املسلمني، فأعلنت احلرب الصليبية كحل ألشغال أولئك السي
جانب حتريك الـروح العاطفيـة للمسـيحيني  يف أمـور يعتربوهنـا مقدسـة فتكـون 

م قـد 1096البابوية يف مأمن من خطورهتم، وكانت احلرب الصـليبية األوىل سـنة 
القت بعض النجاح، إذ احتل املسيحيون القدس وأقاموا مملكة فيهـا، ولكـن هـذه 

امًا متكن بعدها املسلمون من استعادة القدس اململكة مل تدم أكثر من ثامنية وثامنني ع
م واستمرت بعدها حروب أخـرى حيصـيها املؤرخـون 1187وطرد املحتلني عام 

بثامين حروب آخرها محلة األطفال الصليبية يف منتصف القرن الثالث عرشـ والتـي 
انتهت بفشل ذريع يف احتالل أي من بقاع املسـلمني، وبانتهـاء احلـروب الصـليبية 

أنفسهم داخـل أوروبـا  كانـت  املسيحينيسلمني ابتدأت حرب صليبية ضد ضد امل
بسبب ما ذكرناه من نمو الروح القومية وحتسس مظامل البابوية، حيث قد بدأ الناس 
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الظـامل إذ بـدأت  اإلقطاعييملون حكم البابا الديني وما نتج عنه من ظهور النظام 
صـكوك  ائب باهظـة، ومـابامتصاص أموال الناس وفرض رض واإلقطاعالكنيسة 

الغفران الشهرية إال واحدة من تلك الرضائب الثقيلة، وكان رشاء تلـك الصـكوك 
حسب تفسري الكنيسة آنذاك ضامنا لغفران ذنوب الناس وكـان لكـل ذنـب ثمنـه، 

رية أو يقتني أثاثًا فخًام أو يشرتي مزارع ثجيمع األموال ليبني هبا كنائس ك فراح البابا
انتعشت مظاهر الرتف عىل طبقة رجال الدين والنبالء فـإن مظـاهر  فبينام.. واسعة

املوت واملرض واجلوع بدأت تأكل بالطبقات الوسطى والفقرية مما دعـا النـاس إىل 
ابتداء حرب ضد نظام الكنيسة آنذاك وحيث استشعرت الكنيسة خطرهم راحـت 

كتف البابا تشن محالت صليبية ضدهم أدت إىل قتل وحرق وسجن الكثريين، ومل ي
بذلك بل أصدر أمرًا بتشكيل حماكم التفتيش يف كـل أوروبـا مـن رجـال الكنيسـة 
مهمتها البحث عن أعداء النظام الكنيس والقضاء عليهم فخاضـت هـذه املحـاكم 

بشاعتها، فكانت كل تلك األسـباب عـامًال يف  التاريخحربا أدت جرائم لن ينسى 
 .ن متعلمي ومثقفي أوروبا آنذاكالديني عند كثري م اإلصالحانتعاش فكرة 

ويمكن تلخيص آثار الفرتة األوىل من املسيحية منذ إعالهنا الديانـة الرسـمية 
 :بام ييل اإلصالحيةيف عهد قسطنطني وإىل حني انتشار األفكار 

 إيامن بدوهنا، ولذلك فإهنا شنت حرب إبادة عىل أن ال أن الكنيسة قد أعلنت -1
ق التي حكمت هبا واضطهدت األقوام األخرى كل األديان األخرى يف املناط

 .اضطهادًا مل تعهده األديان األخرى من قبل

أن الكنيسة قد بدأت هتيمن عىل السلطة السياسية فلم يعد بمقدور أي قائـد   -2
سيايس أن يتحرك دونام إشارة منها، فالبابا له احلق املطلق يف تعيـني املـوظفني 

 .ذلكوعزهلم وحتريك اجليوش للقتال وغري 
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إن الكنيسة أخذت بالتدخل يف شؤون األفراد واألرس فهي التي تنظم حياهتم  -3
 .فصارت هبذا املرجع الرئيس لتحركات الناس

كان لتدخل الكنيسة بالشؤون الدنيويـة أن أصـبحت هلـا أمالكهـا وبقاعهـا  -4
وتسـخري الفالحـني الصـغار يف  اإلقطاعيعىل نمو النظام  فساعدتاخلاصة 

 .يدبقاطعات بصورة أشبه ما يكونون فيها بالعالعمل يف تلك امل

أهنا تبنـت نرشـ املسـيحية يف العـامل فشـنت احلـروب الصـليبية عـىل الـبالد  -5
 .اإلسالمية ولكنها فشلت يف حتقيق هذا الغرض

وتبنت تثبيت النظام البابوي والديني يف أوروبا ولذلك فقد رشعت القوانني  -6
ظـاهر احلـرب فتيش كمظهر من مالصارمة بحق املواطنني وشكلت حماكم الت

 .عىل الكنيسة الصليبية عىل اخلارجني

امتدت سيطرة البابا إىل كـل أطـراف أوروبـا عنـدما آمنـت القبائـل الوثنيـة  -7
 .باملسيحية

كان حلرص البابوية بروما وبشخصـية إيطاليـة أثـر يف نشـوء الفكـر القـومي  -8
تب عليـه تعيـني والتعصب العنرصي مما أدى إىل انقسام عظيم يف الكنيسة تر

 .أكثر من بابا واحد يف بعض الفرتات

 الرشقيني املسيحينيكان إلرصار بابا روما عىل زعامة العامل املسيحي أثره عىل  -9
وا كنيسـة مميـزة هلـم سـميت بالكنيسـة أالذين رفضوا االنصياع لذلك فأنشـ

 .الرشقية فيام بعد

ة فقد أنشأت األديرة ونظرًا حلاجة الكنيسة إىل قادة متخصصني للقيادة الديني - 10
املسيحية منذ فرتة مبكرة من تاريخ املسيحية، حيث يتدرب قادة رجال الدين 

 uعىل خمتلف فنون التعبدات  فمن كان ينذر نفسـه خلدمـة السـيد املسـيح 
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متشبها بعزوبيته طيلة احلياة كان يدعى باألب، ومن تشبهت بالعذراء خلدمـة 
 .الدين دعيت باألخت

س عرش والسادس عرش انترشت اجلامعـات يف أوروبـا انتشـارًا ويف القرن اخلام
الـديني،  اإلصـالحلتعلب دورًا بارزًا يف   Scholatisimكبريًا فظهرت النزعة املدرسية 

، إذ كـان قـد ختـرج يف إحـدى لإلصـالحوقد كان ملـارتن لـوثر أثـر كبـري يف الـدعوة 
سة فوجد نفسـه يصـطدم مـع اجلامعات األوروبية ثم انتسب إىل سلك الرهبنة يف الكني

البابوية يف كل تعاليمها فأصدر نرشة علقها عىل باب كنيسته يعلن فيها رفضـه للبابويـة 
فكانت تلك النرشة ثورة كبرية عىل البابا ومجيع أنظمة احلكم . اإلصالحيةونرش أفكاره 

وأن لوثر إىل حماكامت كثـرية إال أنـه اسـتطاع أن يفلـت مـن أحكامهـا  مله، فقد املؤيدة
 .خيتفي فرتة، ويف فرتة اختفائه متكن من ترمجة اإلنجيل إىل األملانية

 John ، فقد سبقه الراهب جون هـسباإلصالحومل يكن لوثر أول من نادى 

Huss  إىل ختفيف سلطات البابـا عـىل الكنيسـة فـأحرق هـذا  دعاالذي يف هنغاريا
 .من مصري هس اآلخرينالراهب يف وسط املدينة، ومل يكن مصري املصلحني 

لوثر يف أن خيتفي عن عيون السلطات لفرتة  السياسينيوقد ساعدت الظروف 
من الزمن ثم الظهور ليناقش البابا عالنية، وقد انترص لوثر بعد حصوله عىل تأييـد 
بعض حكام املقاطعات وبعض رجاالت الكنيسة، وأدى ذلك إىل ظهـور الكنيسـة 

 :وأهم مبادئها) جية االحتجا(أي  Protestant الربوتستانتية
اعتـربت الكتــاب املقــدس هــو املرجـع الــرئيس للمســيحية ولكافــة األمــور  -1

 .واملشاكل وترجيح آراء الكتاب عىل آراء البابا

أصبح من حق أي مسيحي أن يقرأ الكتاب املقـدس وأن يفرسـه بعـد أن كـان  -2
 .حكرًا عىل القساوسة
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ة بكل كنيسة من الكنائس اهناء رئاسة البابا عىل الكنائس وتكوين رئاسة خاص -3
 .مهمتها اإلرشاد والتوجيه

املغفرة تأيت باإليامن وليست عن طريق بابا الكنيسة والعن طريق رشاء صكوك  -4
 .الغفران

اإليامن برضورة ترمجة الكتاب املقدس إىل كل اللغات ليقرأهـا النـاس بعـد أن  -5
 .اإلصالححرمت الكنيسة ترمجته طيلة الفرتة التي سبقت 

ة ال باللغة الالتينية التي جراتكون الصالة والعبادات بلغات الناس الدالبد أن  -6
 .فهمها عىل الناس يستعصكانت تستخدمها الكنيسة والتي كان 

البد من زواج القس وإهناء الرهبانية، وكان لـوثر أول قـس أعلـن ثـورة عـىل  -7
 .العزوبية فتزوج من إحدى األخوات

 .والصور والسجود هلا التامثيل اإلصالحيةمنعت بعض الكنائس  -8

وقد أثر لوثر عىل كثري من املفكرين يف أوربا فنادى كـالفن وزفـنجيل وجـون 
نوكس يف بقاع كثرية يف أوروبا برضورة إصالح الكنيسة لتاميش متطلبـات العرصـ 

 .املذكور
وعىل كل حال فإن اإلصالح الديني كان إصالحًا للكنيسة وسلطاهتا ومل يكن 

ح أكثـر مـن العقيدة املسيحية التي كانت بحاجة إىل اإلصال إصالحًا جذريًا يشمل
فاستمرت الكنيسة وحتى اإلصالحية منها تواجه املتاعب  مبانيها وسلطات رجاهلا

أمام األفكار اجلديدة إىل أن حل القرن التاسع عرشـ والقـرن احلـايل والـذي غزتـه 
واالجتامعي والوجودية واملادية وأفكار الرفض الديني  اإلحلاديةالكثري من األفكار 

ألن   Theologians وغريها، فكانت حافزًا لكثري من رجـال املسـيحية املفكـرين 
يدرسوا املسيحية عىل أساس جديد وأن حياولوا التوفيق بني أفكار السيد املسيح من 
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فكان الفرد والنزعات اإلنسانية أهـم . جانب وبني أهم األفكار العرصية املطروحة
دأ املفكرون املـذكورون بمعاجلتهـا فـذهبت املسـيحية العرصـية إىل القضايا التي ب

القول بحرية اإلنسان الفرد يف االختيار، وبأن إيامنه باملسيح معناه وصوله إىل أقىص 
درجات الكامل اإلنساين فتبدلت الكثري من الكنائس وخاصة يف أمريكا من أمـاكن 

واد اللتقاء العوائل أو التقـاء اجلـريان عبادة يلتقي فيها املؤمنون بالسيد املسيح إىل ن
حيث أن الظروف االجتامعية التـي تعيشـها أوروبـا وأمريكـا أصـبحت ال تسـمح 

من التزاور أو التعارف فلم يبق أمامهم إال مبني الكنيسة يلتقون فيه  باإلكثارللناس 
يسـة فالكن. فيدفعون ثمنا النتامئهم لتلك املباين تستخرج منه رواتب العـاملني فيـه

واألمريكية احلديثة تعاين فراغ العقيدة بعد أن نبـذت عقيـدة األجـداد ومل  األوربية
تفلح كثريًا يف إحالل املبادئ الوجودية والعرصـية حملهـا، وكـذلك فـإن الكنيسـة 
القديمة مل تقدم إىل العامل العرصي مربرات املعتقدات التي كانت قـد طرحهـا عـىل 

صبحت صعبة املذاق ألصحاب العقول يف القـرن الناس قبل مئات السنني والتي أ
العرشين فساعدت بذلك أكثر فـأكثر عـىل متزيـق املجتمـع األورويب واألمريكـي، 
ونظرة صغرية إىل املجتمع األمريكي خاصة قد تكفي إلثبات ذلك فإن يف الكنيسـة 

ظـة طائفة ما بـني طائفـة حماف أملائتيوحدها توجد إال أن ما يزيد عىل  الربوتستانتية
كـل الكنـائس  اجتاهـاتيجة هلـذا التمـزق، نتوك. وطائفة كنيسة تدعو إىل اإلباحة

قديمها وحديثًا إىل توجيه نشاطاهتا يف التبشري خارج األقطـار فإهنـا راحـت ختـدم 
 .أغراض االستعامر العاملي أكثر من خدمتها عقيدة السيد املسيح
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 بولس وأثره في النصرانية: الفصل الثاني

  

 

  

 

 
أنـا (يف سفر األعامل الفقرة الثالثة من اإلصحاح الثاين والعرشين حكاية عنه 

 هواسم "أورشليم"رجل هيودي ولدت يف طرطوس كبليكية وربيت يف هذه املدينة 
ولقد . )1()الفرق اليهودية الشهرية ىإحد(سيني ياألصيل شاؤول وكان أبوه من الفر

الدينية املتحمسة وكان والـده مواطنـًا رومانيـًا وأكـرب  امعةرباه عىل مبادئ هذه اجل
 .)2(الظن أن بولس اللفظ املرادف السمه العربي شاؤول

 

 
 .نفس ال تكل وقوى وذ وحلركة ذأنه كان نشيطًا دائم ا -1

 ،أنه كان شديد الذكاء بارع احليلة قوي الفكر يدبر األمور ملا يريد بدهاء وذكاء -2
 .يسدد السهام لغاياته ومآربه

قوي السيطرة عـىل أهـوائهم  من يتحدث معهمأنه كان شديد التأثري يف نفوس  -3
 .)3(منهمعىل انتزاع الثقة 

                                                           
حممـد احلـاج النرصـانية مـن . د وأنظـر 69اإلمام حممد أبو زهرة، دراسات يف األديان ص )  1(

 .142التوحيد إىل التثليث ص 
 .142حممد احلاج من التوحيد إىل التثليث ص . د)  2(
 .73)72اإلمام حممد أبو زهرة، دراسات يف األديان ص )  3(

  صفاته: ثانياً

  حياته: أوالً
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وسـط يتحـدث باليونانيـة يف بولس عاش  الروح اليونانية حيث أنتصاحبه   -1
فهذا الوسط كان هيـتم . اهللا، عقل منقذ، روح، ضمري: ويستخدم كلامت مثل

داعيـة  بعـض أحكامهـا والكثـري مـن مصـطلحاهتا يف ذهـنيف بفلسفة معينة 
 .سيحيم

رومانية وهذه أعطته اجلرأة، فبينام كان غريه يسجن ويضـطهد كانـت  تهجنسي -2
 .ألمرمثل هذا ا هذه اجلنسية ترفع عنه

تربى عىل أعتاب اليهودية  إذبالثقافة اليهودية حتى والديانة اليهودية  تدرج يف  -3
الكيـد والعمـل يف  كام تـأثر فـيهم بأسـلوب) غام الئيل(الفيلسوف اليهودي 

 .)1(اخلفاء
 

 
) طرطـوس(تلقى ثقافته فكانـت مدينـة) بولس(ومن املدينة التي عاش فيها 

ق الطـرق رتبني آسيا الصغرى وبـني الشـام ومفـ االتصالمدينة نشطة وهي حلقة 
التجارية التي جتلب سيًال ال ينقطع من األفكار والعقائد والتأثريات املختلفة ولقـد 

رحاهبا ما يمكن أن نسـميه باجلامعـة التـي  فيها املدارس اليونانية وقام بني انترشت
فهذه البيئة  ،بالدراسات الفلسفية عىل األخص فيام يتعلقكانت سببا لشهرة املدينة و

 .األوىل
أي بمدرسـة ) غام الئيل(أما البيئة الثانية وهي بيئة القدس حيث درس بجوار

 .)2(من أملع املدارس اليهودية يف ذلك العرص
  

                                                           
 .144حممد احلاج من التوحيد إىل التثليث ص . د)  1(
 .68املسيحية ص . شارل جيني بري)  2(

  تهثقاف: الثاًث
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م كيدًا وأكثرهم لقد كان بولس يف صدر حياته من أشد أعداء املسيحية وأبلغه

أمـا شـاؤول (ويذكر اإلصحاح التاسع من سفر األعامل. )1(إمعانًا يف أذى معتنقيها 
رئـيس الكهنـة وطلـب ًال عىل تالميذ الرب فتقدم إىل دًا وقتيفكان مل يزل ينفث هتد

أناسـًا  مـنهم  حتى إذا وجداملسيحية رسائل إىل دمشق إىل اجلامعات أن يزوده بمنه 
 .)2(قهم موثوقني إىل أورشليمسا نساء وأرجاالً 

برق حوله نور من السامء فسـقط  فبغتةويف ذهابه حدث أنه اقرتب من دمشق 
 تضطهدين؟ شاؤول ملاذا: وسمع صوتًا قائالً  عىل األرض
أنا يسوع الـذي أنـت تضـطهده فقـال وهـو : من أنت يا سيدي؟ فقال: فقال

لرب قم وادخـل املدينـة فيقـال يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له ا: مرتعد متحري
 .)3(لك ماذا ينبغي أن تفعل 

ثم يذكر اإلصحاح أنه هنض عن األرض وهو مفتوح العينني ال يبرص ومكث 
فأوحى إليه الرب ) حنانيا( كذلك ثالثة أيام ومل يرشب وكان يف دمشق تلميذ اسمه 

شـور أن يلتقي مع شاؤول فوضع يديه عليه فأبرص ووقـع مـن عينيـه يشء كأنـه ق
 .فأبرص يف احلال وقام واعتمد 

                                                           
 .71وأنظر حممد أبو زهرة دراسات يف األديان ص  78أديان وفرق ص . ةأمني القضا) 1(
، وأنظـر القصـة يف اإلصـحاح 143حممد احلاج النرصانية من التوحيد إىل التثليـث ص . د)  2(

 .185التاسع من سفر أعامل الرسل ص 
ديـان السـاموك يف مقارنـة األ. د وأنظـر 71اإلمام حممد أبو زهرة دراسات يف األديـان ص )  3(

 .53ص

  تحول بولس إلى المسيحية : رابعاً
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 ما أحدثه بولس يف النرصانية
رسـائل (وينسب إىل بولس أربعة عرش سفر من أسفار العهد اجلديد وتسمى 

شـأنا وبفضل هذه الرسائل يف تاريخ املسيحية وعقائـدها ورشائعهـا أكـرب ) بولس
أصـوهلا حتى أن املسيحية لتنسب إليه أكثـر ممـا تنسـب إىل غـريه وتسـتمد معظـم 

ــى أن كلمــة رســائلهوتعاليمهــا مــن  ا يف هبــ إذا أطلقــت ال يــراد) الرســول(وحت
 .)1( )الرسول الكبري(إال بولس كام يطلقون عليها لقب  اصطالحهم

            فيام خيتص بعقيدة التثليث قـال الـدكتور بسـت يف تـاريخ الكتـاب املقـدس
واهللا االبـن واهللا الـروح  أآلب اهللا: طبيعة اهللا عبـارة عـن ثالثـة أقـانيم متسـاوية( 

ينتمـي اخللـق بواسـطة االبـن وإىل االبـن الفـداء وإىل الـروح  أآلبفإىل . القدس
 .)2(القدس

) األصـول والفـروع( وفرس القس بوطر هذا املعنى يف رسالة صغرية سـامها 
ته باإلنسان لبث حينًا من الدهر ال يعلـن قبعد ما خلق اهللا العامل توج خلي :جاء فيها

كلمـة اهللا أو حكمـة اهللا أو ( له سوى ما خيتص بوحدانيته كام تبني ذلك من التـوراة
 .)3( )روح القدس

 :الالهوت املسيحي عند بولس
لقد أنشأ بولس الهوتًا ال نجد له إال (يف قصة احلضارة  "ول ديو رانت "يقول

أسانيد غامضة أشد الغموض يف أقوال املسيح أما أسس هذا الالهـوت فأمههـا أن 
                                                           

 .78أديان وفرق ص. أمني القضاة. د)  1(
 .94اإلمام حممد أبو زهرة، دراسات يف األديان ص )  2(
 .94املرجع السابق ص )  3(
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آدم وال يشء ينجيه من العذاب األبدي إال موت ابن اهللا  خطيئتهكل ابن أنثى يرث 
 .ليكفر بموته عن خطيئته

يئة املوروثة التي تعرب إحدى عنـارص العقيـدة املسـيحية وهذه هي فكرة اخلط
 .)1(احلارضة و هي فكرة جاء هبا بولس من البيئة الفلسفية التي عاشها

ة وصلب املسيح ويقولون يف هذا إن اهللا قء اخلليوبناء عىل ذلك جاء بفكرة فدا
مل من عهـد ق للعامل ألن العاة اهللا ظهرت يف تدبريه طريق اخللمن صفاته املحبة وحمب

اخلطيئـة  بعـن اهللا بسـب اسقوط آدم يف اخلطيئة وهبوطه هو وبنيه إىل الدنيا مبتعـد
ولكن اهللا من فرط حمبته وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا االبتعـاد فأرسـل 

 :هلذه الغاية ابنه الوحيد إىل العامل ليخلص العامل وقد جاء يف إنجيل لوقا
فمحبته ورمحتـه ) لكي يطلب وخيلص ما قد هلك وإن ابن اإلنسان قد جاء ( 
الذي يكفر عن خطايا العامل وهو  طريقًا للخالص وهلذا كان املسيح هو تقد صنع

ن مقتىض العدل أن الناس أاىل وبني عدله ورمحته الوسيط الذي وفق بني حمبة اهللا تع
العـدل  كانوا يستمرون يف االبتعاد عن اهللا بسبب ما اقرتف أبـوهم ولكـن بـاقرتان

والرمحة و بتوسط االبن الوحيد وقبوله للتكفري عن خطايا اخللق قرب النـاس مـن 
الرب بعد االعتامد وقد كان التكفري الذي قام به املسيح هو الصلب هلـذا صـلب و 

 .وهو ابنه وريض اهللا
 

 :ومن أهم األمور التي أضافها بولس
التطهـر بالتعمـد فكرة التطهري ومفهوم التضحية فقد أصـبحت فكـرة  :أوالً 

عالمة الدخول باملسيحية وتضحية الرب نفسـه ألجـل خطايـًا البرشـ توجـد بـني 

                                                           
 .145النرصانية من التوحيد إىل التثليث ص . حممد احلاج. د)  1(
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هلهم يف نظرهم وتبني أهنم جسم واحد أمامه ومن هذه الطقوس أكل إاألتباع وبني 
 .)1(اخلبز مجاعة والرشب مجاعة

 .بعوهنا يف حياهتم العامةتي املسيحينيرشع بولس قوانني  :ثانياً 
 .ىص بام نراه يف الكنائس من األغاين واملزامري الرتاتيل أو فهو الذي -  أ

إىل أهـل  قرر عدم وجوب اخلتان كام هو موضح يف رسالة بـولس األوىل - ب
ليس اخلتان شيئًا وليست العزلة شيئًا بل حفظ وصايا .(ألصحاح السابع وس نتكور
 .)2()اهللا

بنـي إرسائيـل جعلها دعوى مفتوحة جلميع األمم فبعد أن كانت ديانة ل :ثالثا
 .أصبحت ديانة عاملية

 .نقلها من التوحيد إىل التثليث :رابعا
 .)3(الروح القدس وإلوهيةاملسيح  بإلوهيةقال  :خامسا
أمهل يوم السبت هو اليوم املقدس عند اليهود وجعل عطلة األسـبوع  :سابعاً 
 .)4(يوم األحد

                                                           
حيـد إىل وأنظر حممد احلـاج النرصـانية مـن التو 85+84أديان وفرق القضاة وآخرون ص )  1(

 .176التثليث ص 
وأنظر سعدون الساموك  278سعدون الساموك موسوعة األديان واملعتقدات القديمة ص )  2(

 .129مقارنة األديان ص 
 .278سعدون الساموك موسوعة األديان واملعتقدات القديمة ص )  3(
 .87القضاة وآخرون أديان وفرق ص )  4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



315 
 







 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



316 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



317 
 

 جوهر العقيدة النصرانية: الفصل الثالث

  

 

 

 

 
 

 
يف هذه السطور القادمة مفهوم األلوهية يف العقيدة النرصـانية التـي  سنوضح

كل  اختاذمتثل الركن الركني يف عقيدهتم وأصل الدين عندهم سنناقش ذلك مراعني 
طرق البحث العلمي حتى يتسنى لنا إظهار هـذه العقيـدة للنـاس مجيعـًا وإلقامـة 

 .احلجة عليهم ولدحض شبهاهتم التي هبا يدافعون عن عقيدهتم
ن مؤن: (باألمانة الكبرية وهذا نصها  اإن أصول العقيدة النرصانية فيام يسموهن

 يـرى وبـالرب انع ما يرى وما الصاحد األب ضابط الكل مالك كل يشء باهللا الو
بن اهللا الواحد بكر اخلالئق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوامل كلهـا االواحد يسوع 

وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت وصـار إنسـانًا 
ودفن وقام يف اليـوم ) بيالطس امللك(وحبل به وولد من مريم البتول وصلب أيام 

ق هلذه العقيدة عندهم عيد يسمى بعيد القيامة أي قيام املسيح من هذا املنطل(الثالث 
ولألسف الشديد أصبح املسلمني يوالون أعداء اهللا وعقيدهتم تفرض   -(بعد صلبه

عليهم معاداهتم فاملواالة واملعاداة واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا هو الركن الركني يف 
يمني أبيه مستعد للمجـئ تـارة  وصعد إىل السامء وجلس عن )-العقيدة اإلسالمية

ونؤمن بروح القدس املحيي املنبثق من أبيـه . أخرى للقضاء بني األحياء واألموات
ب واالبن يسجد لـه ويمجـد النـاطق باألنبيـاء وبكنيسـة واحـدة اآلالذي بموقع 

  مفهوم األلوهية في العقيدة النصرانية
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ملغفـرة اخلطايـا وترتجـى قيامـة املـوتى واحليـاة  ةمقدسة رسولية وبمعبودية واحد
 ).آمنيوالدهر العتيد 

قية يف عهـد قسـطنطني ين أسقفا اجتمعوا بمدينة) 318(لقد قرر هذه العقيدة 
األب واالبـن وروح القـدس هـي : ( م زادوا فيها ما ييل381عام  ويف م 325عام 

يف توحيد كيـان وتثليث ثالثة أقانيم وثالثة وجوه وثالثة خواص توحيد يف تثليث 
 ).طبيعة واحدةواحد بثالثة أقانيم إله واحد جوهر واحد 

وجيب معرفة أن املسيحية احلقة مل تستمر إال ثالثامئة سنة بعد رفع نبـيهم عـىل 
عقيدة التوحيد اخلالص واحلنفية السمحة ثم بعد هذه الفرتة عقدوا املجمـع األول 

ويف املجمع الثاين أهلوا مريم عليهـا السـالم ويف املجمـع الثـاين  uوأهلوا املسيح 
حق الغفران يذكرنا بصكوك الغفران يف القـرون (الغفران عرش منحو الكنيسة حق

الوسطى التي ظهرت يف عهد مارتن لوثر أثناء عصور الظـالم والفسـاد والطغيـان 
الذي كان يصدر عن الكنيسة مما أدى إىل تكوين مناخ جيد مليالد العلامنية الالدينيـة 

تشـاء مـن رجـال  واحلرمان وهلا أن متنح ذلـك ملـن) الدولة عن الكنيسة وانفصال
 ...الكهنوت والقساوسة ويف املجمع  العرشون قرروا عصمة البابا

 

 
إن القاعدة التي تنطلق يف الكنيسة لعامة الناس أنه ال تسأل فتطرد أو تعرتض 
فتهلك فهم عليهم أن يطبقوا ما يلقنهم به قساوستهم وإن خالف العقـل حتـى أن 

ة يرددون دون فهم فكيف يستطيع إقناع النرصاين هبذه العقيدة وهو بعض القساوس
  .نفسه مل يستطع إقناع نفسه وهذا نص عقيدة اخلالص التي يسلموا هبا

  عقيدة الخالص ولماذا يؤمنون ويقتنعون بها
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أن من يؤمن هبذه العقيدة يتخلص من اآلثام التي ارتكبها وأن مـن ال يـؤمن 
 .هبا فهو هالك ال حمالة

كل من يموت من ذريته يذهب ويقولون أن آدم بعد أن أكل من الشجرة صار 
ملـا أراد رمحـة  Uإىل سجن إبليس يف اجلحيم وذلك حتى عهـد موسـى ثـم إن اهللا 

م إبليس فنزل عن كـريس عظمتـه والـتح عىل احتالالبرشية وختلصها من العذاب 
فمكـن أعـداءه ) عيسـى(ببطن مريم ثم ولدته مريم حتى كرب وصار رجًال يقصـد

جوا رأسه بالشـوك وسـمر ويديـه ورجليـه عـىل اليهود من نفسه حتى صلبوه وتو
يتأمل ويستغيث إىل أن مات ثالثة أيام ثـم قـام مـن قـربه وارتفـع إىل  الصليب وهو

 .السامء وهبذا يكون قد حتمل خطيئة آدم إال من أنكر حادثة الصلب أو شك فيها
 ملاذا قررت املجامع ألوهية عيسى؟

ئة سنة من رفع املسيح مـا كانـت إن املجامع النرصانية التي ظهرت بعد ثالثام
إلصدار األوامر وتأليه عيسى وأمه وعصمة البابا ورجال الكنيسة  اهيئة ومصنع الإ

ون ألوهية عيسى وسنرد عليها إن شـاء اهللا يف رقدم ولقد وضعوا أسبابًا  هبا يربكام ت
 :حينه وهي

 .بولس تتوافق مع عقيدة ورود نصوص يف أناجيلهم املحرفة التي  -1
 .املوتى ءإحيا -2
 .والدته من غري أب -3

بعـد حـوايل سـتني عامـًا مـن رفـع  قد كتبوجيب مالحظة أن إنجيل يوحنا 
قد أخذوا أغلب ما يف إنجيل  كتبته فظ ما قاله املسيح مع العلم بأنحيفكيف املسيح 
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وجاء يف دائرة املعارف الكربى التي اشرتك يف تأليفها أكثر  ،يوحنا من رسائل بولس
ن غري املسلمني أهنم أكدوا وقوع التحريف والتزوير يف األناجيل باحث م 500من 

واعتربوا قصة الصلب وما فيها من تعارض وتناقض أكرب دليل عىل ذلك كام أكدوا 
 .أن كاتبي هذه األناجيل قد تأثروا بعقائد البوذية والوثنية القديمة

إرميـاء يف فهم فقرات من الكتاب املقدس مثل مـا جـاء يف سـفر  أخطئوالقد 
يف ذلك الزمان يقـوم لـداود ابـن هـو ضـوء (النبي وهو يتحدث عن والدة املسيح

 ).إىل قوله ويسمى اإلله.. النور
فإهنم يفهمون من ذلك أن هذا النبي أقر بألوهية املسيح ومثل هذا الـنص أن 
صح عن نبي مـن األنبيـاء إنـام يقصـد بـذلك أن حيكـي عـن يشء سـوف يقـع يف 

وال يقصد أنه يقر ذلك، ومعنى النص أنه سيقوم ولـد مـن ) اتمن الغيبي(املستقبل
كأحيـاء املـوتى وإبـراء (نسل داود يدعو الناس إىل الدين ويؤيـده اهللا بـاملعجزات 

فهـذا جمـرد تنبـؤ بيشـء !! فيطلـق عليـه اسـم اإللـه) األعمى واألبرص بـإذن اهللا
سل داود وأيـده سيحدث يف املستقبل، ولقد حدث فعًال فأرسل اهللا هذا الولد من ن

باملعجزات ولقد سمي باإلله بعد ذلك مما يدل عىل حتقق النبوة، وليس دلـيًال عـىل 
: أنـه uقـال لـداود  Uألوهيته، ومما يؤيد ذلك مـا جـاء يف مزمـور داود أن اهللا 

أي حممـد (ابعث جاعل السـنة  مسيولد لك ولد ادعى له أب ويدعى يل ابن، الله(
r فإهنم يستدلون بذلك عىل أن الكتب املقدسة أشارت ). كي يعلم الناس أنه برش

إىل أن املسيح ابن اهللا، وإنام املراد منها األخبار عام سيقع يف املسـتقبل، وفعـًال بعـث 
اهللا هذا الولد من نسل داود وادعى الناس أنه ابن اهللا ثم أرسل صاحب السنة وهو 

اهللا فأرسـل  ةءحتققت النبوالذي بني هلم أنه برش وأقام احلجة عليهم وهبذا  rحممد 
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خاتم النبيني الذي وضح هلـم أن الباطـل مـا كـانوا يفعلـون وأن عيسـى عبـد اهللا 
 .ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه

 

 
مما يدل عىل جهلهم ما نقله سعيد بن البطريق عام حـدث يف املجمـع الثالـث 

أن ما قاله الناس قـد فسـد وغلـب : د إىل امللك وقالواحيث اجتمع الوزراء والقوا
فكتب امللك إىل مجيع األساقفة والبطارقـة فـاجتمعوا ) اقدانيس(و) آريوس(عليهم

يف القسطنطينية فوجدوا كتبهم تنص عىل أن الروح القدس خملوق وليس بإله فقال 
 غـري ليس روح القدس عندنا غـري روح اهللا، ولـيس روح اهللا: بطريق اإلسكندرية

حياته فإذا قلنا أن روح اهللا خملوقة فقد قلنا أن حياته خملوقة وإذا قلنا حياتـه خملوقـة 
 .فقد جعلناه غري حي وذلك كفر

ومن قال بقولته هـذه، وأثبتـوا ) سآريو(عنوا فاستحسنوا مجيعًا هذا الرأي ول
 .)ه حق ثالثة أقانيم بثالثة خواصروح القدس إله حق من إل(أن

املسلمني بتوضيح هذه النصوص إلزالة ما يلبس من اخلطأ من ء وقد قام علام
 .منزه عن االمتزاج بأي خملوق Uأن اهللا : يف الفهم، فقالوا

وتضاف كلمة روح القدس وروح منه إىل اهللا ليس الحتادها بـه، وإنـام نسـبة 
كام يقال ناقة اهللا وبيت ) أي جزء منه(ترشيف فهي إضافة ترشيف وليست تبعيض 

الناقة التي يركبها اهللا، وبيت اهللا : فمن املعلوم أنه ليس املراد من ناقة اهللا . الخ. .اهللا
فروح اهللا أي روح مـن األرواح التـي خلقهـا . ليس بمعنى البيت الذي يسكنه اهللا

  أصحاب المجامع اراتلقرنموذج 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثالث

322 
 

 

 

ى بَِعْبِدِه َلـْيًال : اهللا، وأضيفت إليه بقصد الترشيف كقوله تعاىل ِذي َأْرسَ ﴿ُسْبَحاَن الَّ
َن املَْ  ْسِجِد األَْقَىص﴾ يقصد به إضافة ترشيف مِّ َراِم إَِىل اْملَ  .ْسِجِد اْحلَ

 حول حادثة الصلب
أن دائرة املعارف الكربى التي قام بتأليفها علامء غـري مسـلمني  علمنا مما تقدم

 .فصاغت حادثة الصلبيف األناجيل،  التحريفأكدت عىل وجود 
قد جزعت : (ليه ليقتلوه قالجاء يف اإلنجيل أن عيسى عندما وثب اليهود ع 

كام جاء أنه عنـدما رفـع عـىل ) نفيس اآلن فامذا أقول يا أبتاه سلمني من هذا الوقت
 .؟)سلمتني يا إهلي مل: (ح صياحا عظيام وقالخشبة الصلب صا

: إن هذه النصوص تلزم النصارى بخيارين ال ثالث هلام: يقول عثامن القطعاين
يح وبالتايل تكون األناجيل ليس كل ما فيهـا أما أن يكون حادث الصلب غري صح

وأمـا . وهي األصل لدين النصارى. صحيح ويرتتب عىل ذلك إبطال خرافة الفداء
أن تكون حادثة الصلب صحيحة فيكون املسيح ليس باله ألنه جعل يصيح صياحًا 

ويستغيث بإله آخر؟ وكيف يكون  افكيف يكون إهل. يا إهلي: ويقولمستغيثا عظيًام 
اإلله اآلخر الذي يدعوه؟وإذا قـالوا أن  ق ويغلبه خملوق؟ وإذا كان إله فمن هوخال

واحـد فقـط  فكيـف يعـيش اإللـه بجـزء "الناسوت"الذي قتل هو اجلزء البرشي
 .لفأصبح اإلله غري كامل

وإذا اعرتف النصارى ضـمنا بتكـذيب حادثـة الصـلب يف األناجيـل عنـدما 
مـن دم املسـيح؟ مـع أن اليهـود تربئـة  م قـرروا فيـه1960عقدوا جممعـًا يف سـنة 

فهل تريد تناقضًا بعد كـون املسـيح ! األناجيل تذكر أهنم وثبوا عىل املسيح كام تقدم
 قادرًا عىل كل يشء وكونه عاجزًا عن محاية نفسه؟
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إن القرآن الكريم أثبت بطالن ما عليه النصارى مـن عقيـدة التثليـث وتأليـه 

 .ملسيح وقوهلم أنه ابن اهللا وغري ذلك الكثري كام تقدما
ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللاَّ َثالِـُث َثَالَثـٍة﴾ : فقال تعاىل َقْد َكَفَر الَّ َقـْد َكَفـَر : وقـال﴿لَّ ﴿لَّ

ِذيَن  ِسيُح اْبُن َمْرَيَم﴾ قالواالَّ  .إِنَّ اهللاَّ ُهَو اْملَ
ُن : ا اهللابنـ هعاىل يف نسب عيسـى إىل اهللا وجعلـوقال ت ْمحَ ـَذ الـرَّ َ ﴿َوَقـاُلوا اختَّ

ـُه َوَتنَشـقُّ اْألَْرُض  }89{َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا إِّداً  }88{َوَلداً  ْرَن ِمنْ َامَواُت َيَتَفطَّ َتَكاُد السَّ
َباُل َهّداً  رُّ اْجلِ ِن َوَلداً  }90{َوَختِ ْمحَ ِن َأن َيتَّ  }91{َأن َدَعْوا لِلرَّ ْمحَ ِخـَذ َوَمـا َينَبِغـي لِلـرَّ

ِن َعْبـداً  }92{َوَلداً  ْمحَ ـَامَواِت َواْألَْرِض إِالَّ آِيت الـرَّ َلَقـْد  }93{إِن ُكـلُّ َمـن ِيف السَّ
ُهْم َعّدًا﴾   .َأْحَصاُهْم َوَعدَّ

َام َيُقوُل َلـُه : وقال تعاىل ﴿َما َكاَن هللاَِِّ َأن َيتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحاَنُه إَِذا َقَىض َأْمرًا َفإِنَّ
ورد القرآن عىل اعتقادهم أن خلق عيسى من أم بـال أب دليـل عـىل . َيُكوُن﴾ُكن فَ 
فقال القرآن أن عيسى مثل آدم قد خلقه اهللا من تراب بدون أب وال أم كـام  لوهيتهأ

: دم بدون أم، فاهللا إذا أراد أن خيلق شيئًا إنام يقـول لـه كـن فيكـونآخلق حواء من 
 .َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ثِمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اهللاِّ 

كام رد القرآن الكريم عىل ألوهية عيسى وأمه وأثبت أنه ال دخل لعيسى وأمه 
﴿َوإِْذ َقاَل اهللاُّ َيـا ِعيَسـى اْبـَن َمـْرَيَم : يف سورة املائدة فيام يدعونه عليهام فقال تعاىل

َي إَِلـَهْنيِ ِمن ُدوِن اهللاِّ َقاَل ُسْبَحاَنَك َمـا َيُكـوُن ِيل َأْن  َأَأنَت ُقلَت لِلنَّاسِ  ُذوِين َوُأمِّ ِ اختَّ
ْمَتُه َتْعَلـُم َمـا ِيف َنْفِيسـ َوالَ َأْعَلـُم َمـا ِيف  َأُقوَل َما َلْيَس ِيل بَِحقٍّ إِن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِ

  القرآن الكريم من هذه العقيدةموقف 
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ُم اْلُغُيوِب  َك َأنَت َعالَّ َما ُقْلُت َهلُْم إِالَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبـُدوْا اهللاَّ  }116{َنْفِسَك إِنَّ
ِقيـَب  ْيَتنِي ُكنـَت َأنـَت الرَّ ا ُدْمُت فِـيِهْم َفَلـامَّ َتـَوفَّ ُكْم َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا مَّ َريبِّ َوَربَّ

ٍء َشِهيٌد﴾  .َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَىل ُكلِّ َيشْ
نصارى عبادهتم وقد تربأ مـنهم عيسـى وأمـه كـام فعيسى وأمه مل يطلبا من ال

ولكـن ) من ريض أن يعبد من دون اهللا دخل النـار: ( rفقد قال رسول اهللا . تقدم
 .من دون اهللا كام ذكرت اآليات عيسى ابن مريم وأمه مل يرضيا بعبادهتام

يد هتربأ من قومه ووكل أمرهم بعد رفعه إىل اهللا فهـو الشـ uكام أن عيسى 
ـوَن ﴿: معليه َواِريُّ َفَلامَّ َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمـْن َأنَصـاِري إَِىل اهللاِّ َقـاَل اْحلَ

ُمونَ  ا ُمْسلِ ُسـوَل * َنْحُن َأنَصاُر اهللاِّ آَمنَّا بِاهللاِّ َواْشَهْد بَِأنَّ ـا الرَّ َبْعنَ نَا آَمنَّا بَِام أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َنَزْلَت َواتَّ َربَّ
اِهِديَن﴾  والشاهدين هم املسلمون َفاْكُتْبنَ  خاتم األنبياء لكوهنم أقاموا  أتباعا َمَع الشَّ

احلجة عليهم وبرءوا عيسى من هذه املفرتيات ودعوا إىل عبادة اهللا وحده وبغض ما 
 .احلق وأتباعسواه من اآلهلة الباطلة 

دلـة أثبت بنفسه عدم ألوهية عيسى باإلضافة إىل ما سبق من األ Iكام أن اهللا 
ضع ملـا خيضـع لـه وأنه ناقص وبرش يرتفع ويرقى إىل مرتبة األلوهية فهذا إنسان خي

ويرشب وبالتايل فعليه أن يلبي نداء الطبيعة ويتغوط وغري ذلـك  لاإلنسان فهو يأك
 .مما يلزم اإلنسان يف معيشته

ومن كان حاله هذا فال يرقى ألن يكون إله ألن اهللا ال يأكل﴿وهو يطعـم وال 
ُه : قال تعاىل. يطعم﴾ ُسُل َوُأمُّ ِه الرُّ ِسيُح اْبُن َمْرَيَم إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبلِ ا اْملَ ﴿مَّ

َعاَم﴾ يَقٌة َكاَنا َيْأُكَالِن الطَّ  .ِصدِّ
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ِسيُح : قال تعاىلو ِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْملَ ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللاَّ ُهَو اْملَ َيـا ﴿ََقْد َكَفَر الَّ
ـةَ  نَّ َم اهللاُّ َعَليـِه اْجلَ ـْك بِـاهللاِّ َفَقـْد َحـرَّ ُه َمن ُيْرشِ ُكْم إِنَّ اِئيَل اْعُبُدوْا اهللاَّ َريبِّ َوَربَّ  َبنِي إِْرسَ

املَِِني ِمْن َأنَصارٍ  ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللاَّ َثالُِث َثَالَثٍة َومَ *َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّ َقْد َكَفَر الَّ ا ِمْن لَّ
ـِذيَن َكَفـ ـنَّ الَّ ْ َينَتُهوْا َعامَّ َيُقوُلـوَن َلَيَمسَّ ُروْا ِمـنُْهْم َعـَذاٌب إَِلـٍه إِالَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِن ملَّ

 .﴾َألِيمٌ 
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 :جممع نيقية  -أ 
وكان أريـوس يقـول بـأن . بأمر من قسطنطني 325ر سنة وقد عقد هذا املؤمت

املسيح ليس إهلا وإنام خملوق عظيًام يفوق اآلخرين وأن املسيح مل يكن أزليـًا ولـيس 
وكـان ) 109الدكتور حممد الصادق ص  -راجع عقائدنا( هو اجلوهر كاألب اإلله

املسـيح  املسيحيني يرد عىل آريـوس بـأن املفكرينأحد   Athonasiusاثنيسيوس 
وبعد أن عقـد املـؤمتر . يعترب إهلا أزليًا وهو من نفس جوهر اإلله األب وهو ابن اهللا

لفض النزاع توصل املؤمترون إىل القول بعقيدة أثنيسيوس املؤيـدة ألقـوال بـولص 
فامدام املسيح منقـذًا . الرسول يف أن املسيح هو ابن اهللا وأنه إله وقد خلق منذ األزل

 .قل من منزلة اإللهفلن تكون منزله أ
وعىل أثر هذا املؤمتر أعلن أريـوس وأتباعـه مالحـدة فطـوردوا واضـطهدوا 

والرشقية واإلصالحية فيام بعد  الكاثوليكيةومتثل نتيجة مؤمتر نيقية عقيدة الكنائس 
 .مجيعاً 

 :جممع القسطنطينية - ب 
م عقد هذا املؤمتر ليؤكد من جديد رفض الكنيسة لعقيدة الوحدانية 381ويف 

التي دعا هلا آريوس وتثبيت عقيدة األناجيل القائلة بالتثليث وهي اإليـامن بـاألب 
االبن وجعله إهلـا مـن  لوهيةأوملا كان مؤمتر نيقية قد ثبت . واالبن والروح القدس

إله، إال أنه قد أغفل ذكر الروح القدس وهي الرس الذي يربط األب بـاالبن فجـاء 
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روح القدس حيـث أن اهللا الواحـد يتخـذ لـه ثـالث ال ألوهيةهذا املؤمتر إىل تثبيت 
وهو الرس الذي يربط بيـنهام أو  املنقذأقاليم أو صفات فهو األب اخلالق وهو االبن 

القدس والتثليث هـو عقيـدة الكنـائس التـي مررنـا عـىل  ألوهية والروح القدس،
 .ذكرها سابقاً 

 :جممع افيوس -ـج
غسطني وبني وأو أ البطريركبني  م لفض النزاع431عقد هذا املؤمتر يف سنة ن
حيث أعلن األخـري أن اإلنسـان مل يبـدأ  Pelagiusالقس اإلنجليزي بيالغيوس 

بآدم ومل تكن هنالك خطيئة عن طريق آدم إىل اإلنسـان ولـذلك فـإن الطفـل يبـدأ 
حياته بريئًا ال خمطئًا وأن األعامل الطاحلة هي التي جتعل اإلنسـان مـذنبًا وال متحـى 

 .ال برمحة ومغفرة اهللالذنوب إ
غسطني تثبيتًا لعقيـدة األناجيـل أو البطريركوقد تصدى له بالنقد والتجريح 

التي تقول أن اإلنسان ولد عن طريق آدم ورست اخلطيئة األوىل يف دمه، وقد صلب 
وتعذب من أجل إزالة اخلطيئـة األوىل عـن  –السيد املسيح حسب عقيدة اإلنجيل 

طيئة إال عمن يؤمن بالكنسية والسيد املسـيح وقـد عقـد البرش، ولن تزول تلك اخل
املؤمتر املذكور للنظر يف مجلة األمور هذه فانتهى إىل إدانة بيالغيوس واعتبار كالمـه 

 .وغسطنيكفرًا وثبتت الكنيسة معتقدات أ هرطقة أو

 :جممع خلقدونية -د
 مل تكن الكنيسة قد توصلت إىل فهم كامل لشخص املسيح حيـث أن الكتـب

املقدسة قد وصفت املسيح باأللوهية إىل جانب كونه إنسانًا فإنه لكي يكـون منقـذًا 
فال بد أن تكون إنسانيته رضوريـة كرضـورة كونـه إهلـا حسـب املعتقـد املسـيحي 
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وكانت  هنالك اختالفات كثرية هي وجهات النظر يف عالقة كل طبيعة من طبيعتي 
 .السيد املسيح مع األخرى
خطوط عامة مشرتكة فقـد عقـد مـؤمتر خلقدونيـة سـنة  وألجل التوصل إىل

م وقد توصل املجتمعون إىل القول بأن للمسيح طبيعتني ومشـيئتني أحـدامها 451
إهلية واألخرى برشية وأهنام جيتمعان يف شخص املسيح دون اضطراب أو تغيـري أو 
 .انفصام أو تفرقة وقررت الكنيسة أن الطبيعتني يف شخص واحد وليس شخصني

 :جممع روما -هـ
 :وقد اختذ عدة قرارات منها 869عقد هذا املجمع يف روما سنة 

 .أن املؤمترين اعتربوا الروح القدس منبثقًا عن األب واالبن -1
 .أن تكون الكنيسة يف روما هي احلكم الفاصل يف املنازعات املسيحية -2
 .أن البابا يف روما هو صاحب الكلمة التي خيضع هلا مسيحيو العامل -3

كان هذا املؤمتر سببًا يف انقسام الكنيسة إىل رشقية وغربيـة إذ أن الكنيسـة وقد 
يـًا ة ولـذلك اعتـربت القسـطنطينية موازالرشقية ترفض حتكيم روما يف أيـة قضـي

م عـدلوا فيـه  897لشخص بابا روما، وقد عقد جممع آخـر يف القسـطنطينية سـنة 
 .انبثاق الروح القدس فقالوا بأنه انبثق عن األب فقط

أعلن املجتمعون فيه أن البـاب حيـق لـه  1215ويف روما عقد جممع آخر سنة 
قرر مؤمتر رومـا عصـمة  1869الكنيسة ويف سنة  ألتباعمنح الغفران من الذنوب 

 ).1967 -1166أنظر املسيحية، أمحد شلبي ص ( البابا
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 :ب الصليبية واحلر  عوامل قيام
 : نيمل الدياالع - أ

الـذي كـان وراء الـدعوة إىل احلـروب الصـليبية، إذ أن  مل الرئيساالع وهو
اإلسالم كان خطـرًا هيـدد أوروبـًا دائـًام لـذلك فـإن إرسـال املسـيحيني إىل العـامل 
اإلسالمي وأشغال املسلمني هبذه احلمالت سيوقف من توجيهات املسـلمني نحـو 

ار التـي كانـت تـدين باملسـيحية احتالل أراض أوروبية ويساعد يف استعادة األقط
 .سابقًا ودخلت اإلسالم

 :رئيسني بنيسببوالعامل الديني يتمثل يف احلقيقة 
أن بني إرسائيل واليهود الـذي يعتقـدون أن أرض امليعـاد بحـدودها  :األول

التوراتية التي أعطاها رهبم بعهود ومواثيق توراهتم وإنكارهم لنبوة السـيد املسـيح 
u .لعهـود صـارت إىل املسـيحيني الـذين صـدقوا املسـيح لذا فـإن تلـك اu 

 فـأنتمفإن كنتم للمسيح (أبديًا هلم هلم ملكًا ) ومنها فلسطني(فصارت أرض امليعاد
أي ورثة اليهـود يف أحقيـة متلكهـم ألرض ) إذا نسل إبراهيم وحسب املوعد ورثة

 .امليعاد
دون اليهود هلم وحدهم  فلسطنيأن يعتقدون  فاملسيحيون من كل أمة ولسان

وهلم وعدهم اإلهلـي واحلـق اإلهلـي يف . ودون املسلمني كدين ودون العرب كقوم
 .متلك فلسطني

  الحروب الصليبية
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خيرجهم من اإليامن إىل الكفر كام خيرجهم من  uوأن إنكار اليهود للمسيح 
مهام كان القوم والـوطن . ألن النسب املسيحي هو نسب العقيدة uأبوة إبراهيم 
 .وكانت اللغة

السـيد (وقالوا له ) اليهود(أجابوا (....أب لكل مؤمن  uاهيم ذلك أن إبر
قال هلم يسوع، لو كنتم أوالد إبـراهيم لكنـتم تعملـون . أبونا هو إبراهيم): املسيح

الذي من اهللا يسمع كـالم اهللا، .. ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلونني . أعامل إبراهيم
 .)1( )ألنكم لستم من اهللا. لستم تسمعون أنتملذلك 

وتعترب املسيحية أن األرض املوعودة قـد حتققـت متامـًا، بمجـئ املسـيح، أي أن 
فلسطني تكون حقًا مقدسًا مرشوعًا للمسيحيون وحدهم، لذا كانت احلروب الصليبية 

لمسـيحيني وال املقدسة أما القدس فحسب العقيـدة املسـيحية ال تكـون لليهـود وال ل
بوجـوب ) بولص السادس(مم، ولقد أقر البابادولة، أي جلميع األللعرب، وإنام تكون 

من قبل األمم، حتى تكتمـل أزمنـة  مدروسةتكون (تدويلها، اعتامدًا عىل نص اإلنجيل
 .أي حتى نزول املسيح ثانية قبل قيام الساعة وفناء العامل) األمم
  :العامل االقتصادي -ب

و الرشـق الذي دفعهم نحـ فلقد كانت أوربا تعاين من الكساد التجاري، وهو
جتارية جديدة هلم، ورغم أن قسًام ممن شارك يف هذه احلـروب قـد جـاء  لفتح طرق

وكانـت  )2( ألهداف دينية، إال من بني من جاء كان جمرمًا عريقًا أو سياسيًا أو سجيناً 

                                                           
 .37/39/ 8إنجيل يوحنا : العهد اجلديد)  1(
 ).53-50/ املصدر السابق ص(رو جواهر الهن)  2(
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خزائن أوروبا تعاين مـن كثـرهتم، فلـذلك بـادرت البابويـة إىل إرسـاهلم يف تلـك 
 .االقتصادية مقابل حريتهم يف الرشقاحلمالت ختلصًا من أعبائهم 

 : العامل السيايس -جـ
إذ كادت الثورة القومية يف كل أوروبا أن تنهي سـلطة البابـا، وكانـت هنـاك 
رصاعات سياسية بني احلاكم واملحكوم، وكان نداء البابا يف هذه الفرتة قد ركز مـن 

 .ختلص بذلك من منافسيه السياسينيوسلطته أوالً 
 :ع احلمالت الصليبية الرئيسة ثامنية هيوقد كان جممو
أرسلت إىل الرشق حتت عذر محاية احلجاج ) 1099 -1096( :احلملة األوىل

املسيحيني إىل األرايض املقدسة حيث اعتدى عىل بعضهم من قبل اجلند السالجقة، 
وقد تطوع هلذه احلملة الكثرية من الفقراء واملعدمني طمعًا يف أن جيدوا أرضًا تؤهيم 

كذلك ضم إليها جمرموا أوروبا الذين كانت السـجون تعـج هبـم، . ويرتزقون منها
 .إضافة إىل اجلند الرسميني للبابا واملاملك األوروبية اخلاضعة حلكمة

انقسمت هـذه احلملـة إىل قسـمني، اجتهـت األوىل منهـا نحـو القسـطنطينية 
خـر مـع اجلنـد واصطدم جنودها بأهايل املدن التـي مـروا هبـا إضـافة إىل صـدام آ

قيه والرها وأنطاكية ينالسالجقة أبادها عن آخرها، أما القسم الثاين فقد وصلت إل 
فذبحوا سـبعني ألفـًا مـن . والقدس وأسقطوا األخرية بعد حصار دام أربعني يوماً 

 .أهاليها العرب ونصبوا ملكًا من بينهم عىل القدس وغريها من البقاع
كنت هذه احلملة مـن إخضـاع عسـقالن مت) 1149 -1147( :احلملة الثانية

 .ردهتم وأخرجتهم ودمشق ومرص إال أن مرص رسعان ما
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قامت عـىل أثـر اسـرتداد املسـلمني ملدينـة ) 1192 -1189( :احلملة الثالثة
القدس فتزعم هذه احلملة ريتشارد قلب األسد ملـك إنجلـرتا وفيليـب أوجسـت 

يب يف االحتفـاظ بمدينـة القـدس ملك فرنسا إال أهنام فشال أمام صالح الدين األيو
 .واكتفيا بمعاهدة ضمن محايته للحجاج املسيحيني

وفيها عدد كبري من الفتيـان، مل يسـتطيعوا ) 1204 -1202( :احلملة الرابعة
الوصول إىل األرض املقدسة، حيـث قىضـ معظمهـم نحبـه جوعـًا وفتكـت هبـم 

أما بقية الفتيان فقد  الذئاب ورسقهم اللصوص قبل وصوهلم مدينة جنوا اإليطالية،
 .باعهم قائدهم امللك فردريك الثاين عبيدًا يف أسواق الرقيق بمرص وتونس

قادهتا إيطاليا لتوسيع جتارهتا مع الرشـق ) 1221 -1219( :احلملة اخلامسة
ودخلت إىل مرص بدالً من فلسطني إال أهنا ما لبثت أن فشلت ورجعت مـن حيـث 

 .أتت
يك الثـاين روقـد خـالف قائـدها فريـد)  1229 -1228( :احلملة السادسة

أوامر البابا فعقد صلحًا مع السلطان الكامـل فحـرم البابـا عـىل املسـيحيني زيـارة 
 .يك، ولكن األتراك متكنوا من احتالهلا وقتل من فيهارالقدس طاملا كان فيها فريد
قادها لويس التاسع ملك فرنسـا دخلـوا ) 1254 -1248( :احلملة السابعة

 املرصيون قائدها، ثم عقدوا معه معاهدة إطالق األرسى بموجبها لقـاء مرص فأرس
 . فدية ورحلوا إىل أوروبا بعد ذلك

قادها لويس التاسع ملك فرنسا إال أنه مات ) 1270-1297( :احلملة الثامنة
قبل الوصول إىل األرض املقدسة وبفشل هذه احلملـة أجـىل الصـليبيون عـن كـل 

 .ية وصور وصيدا وبريوت وطرطوساألرايض العربية اإلسالم
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ملـك  د حصلت كحمالت سـيجفارد جـور سـلفاروكانت محالت أخرى ق
إال أن جهـودهم . )1( )1443(ومحلـة يوحنـا هوتبـادي ) 1111-1107(النرويج 

 .ذهبت أدراج الرياح ولو ينترصوا يف أي منها
رايض وكان العثامنيني فضل كبري يف رد محالت الصليبية املتـأخرة وتطهـري األ

 .العربية واإلسالمية من خطرهم
ومن الطريف أن نذكر أن قائد احلملة الفرنسية عىل الشام حـني دخلهـا بعـد 
سقوط الدولة العثامنية وهي االمتداد الطبيعي للحروب الصليبية، اجتـه نحـو قـرب 

 :صالح الدين األيويب ورفس قربه برجله ثم ناداه
 ).قم يا صالح الدين وأنقذ أمة حممد(
 

 
 :جتسيد السيد املسيح: أوالً 

. أن األساس العام للعقيدة املسيحية أن اهللا ثالث إقنيم كام سـيأيت ذكـر ذلـك
فاهللا قد حـل يف مـريم . كلها واحدة. ب واالبن والروح القدسآلاألقانيم الثالثة ا

صـوير جسـده كثـرية وجتسد إنسانًا بشكل يسوع كام تـذكر األناجيـل، واآلراء يف ت
متضاربة فقيل أن املسيح مل يكن إهلا بل كان إنسانًا ولد بالطبيعة من يوسف النجـار 

و ) كرينثوس(يف أورشليم يف القرن األول، وكذلك ) أبيون(نادى بذلك . )2(ومريم
                                                           

 .مرص –، دار املعارف 3املسترشقون تأليف نجيب العقيقي، ط"؟؟؟،  )  1(
إىل يوسف النجار غري مقبولة من الوجهة اإلسالمية إضافة إىل أن اإلنجيـل ينسـبه  نسبتهأن )  2(

هـذا ، وبكتتـهمـن هيـوذا  الزنـاويمر بفـارض ولـد  uبنسب يمتد ستة وستني نسًا إىل آدم 
حسـب ) اهللا(مرفوض كذلك يف العقيدة اإلسالمية، واملفروض أن والده يف هذا النسب هو 

 ).1/17اإلصحاح األول /إنجيل متى(العقيدة املسيحية

  المعتقدات الكنسية
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الـذي أضـاف إىل هـذا القـول أن ) بولص السيمساطي(القرن الثالث نادى بذلك 
 . لة اإلهليةاملسيح قد جلت فيه احلم

فقال، إن املسيح نزل من السامء بجسد واجتاز من العـذراء ) فالينتينوس(أما 
د وقـال سـأن املسيح أتى إىل عاملنا هبيئـة ج)  مركيون(كام جيتاز املاء من القناة وقال 

. وعندما صلبه اليهود صلبوا اجلسـد اخليـايل. بأن املسيح ليس جسدًا خيالياً ) ماين(
وظيفـة الـروح الالهـوت مـارس ويف القرن الرابـع بـأن . )1( )يوسأبو لينار(وقال 

مـن ) أبو لينـاريوس(حتمل معه الصلب واملوت، وقال أتباعاوامتزج بالناسوت و
وعبد البعض مريم . ةالكلم. مساويا يف اجلوهر لالهوت بعده أن جسد املسيح كان

 .العذراء حللول الروح القدس عليها وجتسد الكلمة فيها
. أي يمزج الطبيعتني، فاستحال الناسـوت وتالشـى يف الالهـوتوهنالك ر

) وهذه هي العقيدة النسـطورية(ورأي آخر يفصل طبيعته الالهوتية عن الناسوتية 
وهنـاك رأيـان آخـران حـول . كفرًا وهرطقة، فاملسيح أقنوم واحد وليس أقنـومني

يعيتـني لفظـًا جتسد املسيح وألوهيته، أحدمها يقول به الكاثوليـك وهـو إحتـاد الطب
أي أن املسيح إلـه تـام . والربوتستانتيةوفصلهام فعًال وأخذت به الكنائس اليونانية 

وإنسان تام، مولود بحسب الالهـوت مـن األب وبحسـب الناسـوت مـن مـريم 
وهو معـروف واحـدًا بطبيعتـني متحـدين بـال اخـتالط وال ابتـذال وال . العذراء
 .انقسام

باحتـاد الطبيعتـني لفظـًا  ينـادونالـذي  رثوذكساألأما الرأي الثاين فهو قول 
وفعًال وتنادي هبذا الرأي الكنيسة القبطية والرسـيانية واألرمنيـة ومجيـع الكنـائس 

                                                           
 .كان كل منهم يمثل طائفة له أتباع)  1(
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) وجـود طبيعـة واحـدة للكلمـة املتجسـدة(وخيترص ذلك بالقول . األرثوذوكسية
وقول ) يسوع هو هو، أمس واليوم وإل األبد: ( مستفيدين إىل قول بولص الرسول

أننا ال نعـري الناسـوت مـن : ( البابا كريلكس األسطندري إىل ثيودوسيوس امللك
الالهوت، وال نعري الكلمة من الناسوت بعـد ذلـك اإلحتـاد الغـامض الـذي ال 
يمكن تفسريه، بل نعرتف بأن املسيح الواحد هو من شيئني اجتمعا إىل واحد مؤلف 

 .)1( )إحتاد رشيف يف الغاية هيدم الطبيعتني وال باختالطهام بل من كليهام ال
ل يف فاملسيحية األص. سيحية عن اليهودواملسلمون خيتلفون يف نظريتهم إىل امل

يان الساموية دألرتف أن اهللا وحده السمة العامة لنظرهم دين توحيد مطلق وأهنا تع
هو رسول اهللا ليس غري واعتقاد املسلمني هذا ما جـاءهم مـن  uمجيعًا، وعيسى 

ُكـْم َأينِّ َأْخُلـُق األدلة الق بِّ ن رَّ اِئيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكم بِآَيٍة مِّ رآنية، ﴿َوَرُسوالً إَِىل َبنِي إِْرسَ
ْريِ َفَأنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطْريًا بِإِْذِن اهللاِّ َوُأْبِرُئ األْكَمَه واألَْبَرَص  ِني َكَهْيَئِة الطَّ َن الطِّ َلُكم مِّ

ْوَتى بِإِ  ِخُروَن ِيف ُبُيوتُِكْم ﴾َوُأْحِيـي اْملَ  .)2(ْذِن اهللاِّ َوُأَنبُِّئُكم بَِام َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
وكام ذكرنا أن حكامء اليهود قد عـادوا املسـيح ومل يسـتمعوا لـه فخـافوا مـن 
تقوض سلطاهتم عىل يديه، فأغروا به احلاكم الروماين، ولكن الرومانيني مل يكونـوا 

 uالفات الدينية بني اليهود ومل تكـن دعـوة املسـيح عىل استعداد للدخول يف اخل
مـس يتـه بالسياسـة، ومل وًا فلـم تتصـل دعالتي أعلنها إال إصـالحًا خلقيـًا ودينيـ

 .احلكومة من قريب أو من بعيد

                                                           
 .384 -380قصة الديانات، ص )  1(
 .49: سورة آل عمران)  2(
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لعلهـم جيـدون منـه سـقطة تثـري غضـب  uولكن اليهـود تتبعـوا عيسـى 
اكم الرومـاين عـىل عيسـى فلام مل جيدوا تقولوا عليه وكذبوا فأغضبوا احلـ. الرومان
u  باإلعدام صلبًا، فأخـذ جنـد الرومـان وحكم عليه فأصدر أمره بالقبض عليه

عليه، وكان يبحثون عنه لتنفيذ احلكم فيه، وأخريًا عرفوا مكانه فأحاطوا به ليقبضوا 
وصـوته، فقـبض  uيش به، فألقى اهللا عليه شبه عيسى يمن أصحابه رجل منافق 

فلم يستطع الكفار وال اليهـود أن  uحكم الصلب، املسيح  عليه اجلنود فنفذ فيه
َه َهلُْم﴾: قال تعاىل. يمسكوه  .)1(﴿َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـكِن ُشبِّ

﴿أين : قـد رفـع إىل السـامء وقـد قـال تعـاىل  uيؤمن املسلمون بأن املسيح 
 .)2(متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا﴾

 باالجتـاهروحًا اعتقاد متأثر  )3(برفعه جسداً  سلمني يعتقدون أنبعض املولكن 
ف يوفقون بني هذا وبني قوله يفك تأثر كذلك بالفكر املسيحياملادي يف اإلنسان وم

ن َقْبلَِك اْخلُْلَد﴾ ﴿:تعاىل كـام يقـول  uوكانت دعوة عيسـى . )4(َوَما َجَعْلنَا لَِبَرشٍ مِّ
 .)5()هر وثالثة أيامثالث سنني وثالثة أش -الشهر ستاين

 

 
                                                           

 .158: سورة النساء)  1(
 .55: ل عمرانسورة آ) 2(
، مناقشة مهمة يف الوضوع ننصح بالرجوع 52للدكتور أمحد شلبي بكتابه املسيحية، ص )  3(

 .إليها
 .34: سورة األنبياء)  4(
 .209، ص 1امللل والنحل، ج: الشهرستاين)  5(
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أما املسيح عند اليهود فقد ورد ذكره يف التـوراة، وال يـزال اليهـود ينتظـرون 
ام ذكرنا فإن التوراة تبرش فك uظهوره إذ هو يف رأهيم غري املسيح عيسى بن مريم 

بظهور فارس قوي من نسل داود يملكونه عليهم وأنه سيجعل هلم السـلطان عـىل 
ألرض فيجعل كلمتهم هي العليا، وجنسـهم هـو اجلـنس األعظـم بـني أجنـاس ا

فهو عندهم رجل عادي ثـار علـيهم فلقـي  uالبرش، أما املسيح عيسى بن مريم 
جزاء ثورته، وهو ال يستحق يف نظرهم أن يذكر يف تارخيهم، إذ أن موقعه يف الديانة 

، ويقـال بـأن مسـألة قتـل اليهودية هو موقع رجل منشق يف ديانتهم عاقبوه بالقتل
ولكن اليهود أخرجوها حتى ال يعثر عليها أحد . التلموداملسيح كانت موجودة يف 

وعىل كل حال فإنه ال يوجد يف تاريخ  )1(من األمم املسيحية التي كان يقيم هبا اليهود
وال لدعوتـه وال  uاليهود الديني وال يف كتبهم املقدسة أي ذكر لعيسى بن مريم 

هي أديان أمهيـة ال ،  ملسيحية عندهم شأهنا شأن اإلسالملقبض عليه، واألحداث ا
حسب معتقداهتم هو دين الشعب املختار، وأن املسيح  –يعريوهنا أمهية، ألن دينهم 

وال يزالون ينتظرونه ليملكهم  uالذي حتدثهم به التوراة هو غري عيسى بن مريم 
وهو ذلـك  uرتفوا بأن عيسى األرض وجيعلهم سادة األرض، فاليهود إذن مل يع

املسيح،  فهم يعتربونه هيوديًا مرتدًا عابدًا لألوثان ويقـول التلمـود عنـه أن يسـوع 
وقد أتت به أمة من العسـكري  ات اجلحيم بني القار والنار،جلالنارصي موجود يف 

را عن طريقة اخلطيئة أما الكنائس النرصانية فهـي قـاذورات، الواعظـون فيهـا باند
لكالب النابحة وقتل املسيحي من التعاليم املأمور هبا، والعهد مع املسـيحي أشبه با

                                                           
 .430أنظر قصص القرآن، عبد الوهاب النجار ص )  1(
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ال يكون عهدًا صحيحًا يلزم اليهود القيام به،  ومن الواجب أن يلعن اليهود ثالث 
لبنـي  بالعـداوةومجيع امللـوك الـذين يتظـاهرون  ةساء املذاهب النرصانيؤمرات ر
 .إرسائيل

عندما يأيت املسـيح تطـرح األرض (فيقول فيه أما املسيح الذي ينتظره التلمود
يف حجم كالوي الثريان الكبرية، وحينئـذ  هالصوف وقمحًا حب فطريًا ومالبس من

ترجع السلطة لليهود، وكل األمم ختدم ذلك املسيح وختضع لـه، ويف هـذا الوقـت 
 ).يكون لكل هيودي الفان وثامنامئة عبد خيدمونه وعرشة أكوان حتت سلطته

سيح لن يأيت إال بعد القضاء عىل حكم األرشار من اخلـارجني عـىل ولكن امل(
دين بني إرسائيل، لذلك جيب عىل كل هيودي أن يبـذل جهـده ملنـع اشـرتاك بـاقي 

ب الذل واملسـكنة األمم يف األرض كي تظل السلطة لليهود وحدهم، ويستمر رض
ن حيكم اليهود نتهي حكم األجانب من غري بني إرسائيل، وقبل أيعىل اليهود حتى 

هنائيًا باقي األمم جيب أن تقوم احلرب وهيلك العامل الثالـث، ويبقـى اليهـود سـبع 
متواليات حيرقون األسلحة التي كسبوها بعد النرص، يف ذلك الوقت تكون  تسنوا

األمة اليهودية غاية يف الثراء ألهنا تكـون قـد ملكـت كـل أمـوال العـامل، وسـتمأل 
يمكن محل مفاتيحها وأقفاهلا إال عىل ثالثامئة محـار ويـدخل كنوزهم بيوتًا كبرية ال 

فإهنم هيلكون ألهنم  املسيحينيالناس كلهم أفواجًا يف دين اليهود يقبلون مجيعًا عدا 
 .)1()من نسل الشيطان
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التثليث أصل يف عقيدة النصارى كلهم، ولكـنهم خمتلفـون "يرى ابن عاشور أن 

 يف صيغة خرب مبتدأ حمذوف ليصلح لكـل مـا "ثالثة"ولذلك جاء يف القرآن  "يف كيفيته
ِذيَن َقـاُلوْا  كانت يصلح تقديره من مذاهبهم يف التثليث، سواء أ َقْد َكَفَر الَّ اآلهلة ثالثة﴿لَّ

ـَي  ـُذوِين َوُأمِّ ِ إِنَّ اهللاَّ َثالُِث َثالََثٍة﴾ أو أن عيسى وأمه إهلني مع اهللا ﴿َأَأنَت ُقلَت لِلنَّاِس اختَّ
إن جمموع : كل واحد منهم إله، ولكنهم يقولون "إَِلـَهْنيِ ِمن ُدوِن اهللاِّ﴾ فاملجموع ثالثة

التثليـث إذن خمتلفـة،  ، فمعـاين"االثالثة إله واحد أو احتدت الثالثة فصـار إهلـا واحـد
فمنهم من يرى أن هناك ثالثة آهلة، ومنهم من يرى أن الثالثة إلـه واحـد، ومـنهم مـن 

 .)1(يرى أن اهللا جوهر واحد بثالثة أقانيم
 

 
نشأ من اعتقـاد  هيرى أبن عاشور التأثري اليوناين عىل مفهوم التثليث، حيث أن

، أي أنـه جـوهر واحـد، )ثـالوث(نصارى اليونان أن اهللا تعـاىل   مننيقدماء اإلهلي
، وأقنوم االبن )الوجود أو الذات(وهذا اجلوهر جمموع يف ثالثة أقانيم أقنوم األب 

 ).احلياة(، وأقنوم الروح القدس )العلم( 

                                                           
 .التحرير والتنوير -شورابن عا)  1(

  من أين جاءت فكرة التثليث؟

  معاني التثليث
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فأقنوم الذات هو أصل املوجودات، ومـن أقنـوم العلـم كـان تـدبري القـوى 
ياة كان إجياد عامل املحسوسات، غري أن ذكر ثـالث صـفات العقلية، ومن أقنوم احل

وإمهال الباقي عىل تقدير اعتبارهم هلا صفات، يؤدي إىل التشابه مع ما كان يقول به 
كأن األقنـومني اآلخـرين فـيض جلدد من فكرة التولد والفيض، إذ األفالطونيون ا

 .من األقنوم األول
وا هـذه الصـفات تفسـريات فرسـ -كام يرى ابـن عاشـور -ثم أن النصارى

أخرى، إذ سموا أقنوم العلم بالكلمة باعتبار أن األناجيل أطلقت لفظ الكلمة عـىل 
فتومهوا أن علم اهللا "املسيح، فأرادوا أن املسيح مظهر عام اهللا، غري أهنم زادوا غلوا 

سـيح أن املسيح صار ناسوته الهوتا، باحتاد أقنوم العلم به، فامل: احتد باملسيح فقالوا
جوهران وأقنوم واحد، ثم نشأت فيهم عقيـدة احللـول، أي حلـول اهللا يف املسـيح 

كـام أن ابـن  "اهللا هو املسـيح: بعبارات متنوعة، ثم اعتقدوا احتاد اهللا باملسيح فقالوا
وأتباعه، وبني دعـاة ) آريوس(عاشور يورد الرصاع الذي حدث بني دعاة التوحيد 

الدي، ثـم مـؤمتر نيقيـة الـذي مجـع فيـه قسـطنطني التثليث خالل القرن الرابع املي
أن كلمة اهللا احتدت بجسـد  ":الرهبان، وأصدروا قانون اإليامن املسيحي الذي قرر

بطـن مـريم، عيسى وتقمصـت ناسـوته، أي إنسـانيته، فصـارت الكلمـة ذاتـا يف 
ب ذو آلاألول ا: هللا تعـاىل، فاإللـه جممـوع ثالثـة أشـياءوصارت تلك الذات ابنـا 

 ."ود، والثاين االبن ذو الكلمة، أي العلم، والثالث روح القدسالوج
بعد ذلك تطورت النرصانية وتشعبت إىل فرق اليعقوبيـة وهـم األرثـوذكس 

والنسطورية، واجلاثلقية وهـم الكاثوليـك، بنـاء عـىل اخـتالف مـذاهبهم يف  اآلن
 .)1(التثليث، مع اتفاقهم بالقول به

                                                           
 .املرجع السابق)  1(
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لقد مزق الشقاق حول مسألة الثـالوث فـيام بعـد العـامل  "قول الباحث ويلزي

ذلك املبدأ،  اعتنقوااملسيحي بأرسه، وليس هناك من دليل واضح عىل أن احلواريني 
وال يضفي عىل إرشاكه مع اهللا يف الربوبية  "املسيح"كذلك ال يربز املسيح دعواه أنه 

كـان يـراه أمـرًا يف الدرجـة األوىل مـن  لـوأي ثوب بارز مل يكون ليفوته أن يضيفه 
حينئذ أوىص تالميذه أن ال يقولوا ألحـد أنـه  "األمهية ومن أشد ما حيري اللب قوله

 .فمن العسري أن يفهم اإلنسان الرس يف هذا املنع "يسوع املسيح
وعندما رصح بولس وأتباعه بأنه أكثر من إنسان وأنه إله كام جـاء يف غالطيـة 

ويف أثيموثـاوس  "ء ملء الزمان أرسل اهللا ابنه مولـودًا مـن امـرأةوماء جا " 4/4
 1/14ويف يوحنـا  "وباإلمجاع عظيم هـو رس التقـوى اهللا ظهـر يف جسـد" 3/16
فإهنم أخطـأوا  "والكلمة صار جسدًا وحل بيننا ورأينا جمده كمل وحيد من األب"

 .)1(أم أصابوا قد فتحوا ميدانًا من اجلدل
 

 
واحلق أن كل ما يقوله النصارى من أدلة عىل التثليث ال يسوغ االستدالل هبا، 

 .ألن من تنسب إليهم هذه األسفار مل يعلموا عن التثليث شيئاً 
، كـام )م تقريبـاً  200(الثالوث إىل النرصانية ترتوليان ) تعبري(فأول من أدخل

ذاك ون من آبـاء الكنيسـة حينـالفه كثريالكتاب املقدس، وقد خ سذكر ذلك قامو
                                                           

 .288التوراة واألناجيل بني التناقض واألساطري، السيد سالمة غنمي )  1(

  نشأة التثليث في النصرانية

  ليس أصيالً في ديانة المسيح التثليث
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منهم سبيليوس وغريه، وقد انترص التثليث عىل التوحيد بعـد تنرصـ قسـطنطني يف 
 .القرن الرابع، وأما ما قبل ترتوليان فليس للتثليث أي ذكر

وقد أصبح التثليث عقيدة رسمية للنرصانية يف أعقاب جممعني قـرر يف األول 
 .أليه روح القدسمنهام تأليه املسيح، ويف الثاين تم ت

 : جممع نيقية: أوالً 
م بأمر من اإلمرباطور الوثني قسطنطني الذي كان 325انعقد جممع نيقية عام 

كـام سـبق أن  قد أعلن قبل بضع سنوات قانون التسـامح الـديني يف اإلمرباطوريـة
 .ذكرنا

ــطنطني  ــعب أن ورأى قس ــت ش ــانية تفت ــائس النرص ــني الكن ــات ب النزاع
قرر الدعوة إىل جممـع عـام حترضـه الطوائـف ج كيان الدولة، مرباطورية، وتزعاإل

، وحرضـه بافتتاحـهالنرصانية املختلفة، وقد عقد املجمع بإرشافه الشخيص، وقـام 
أسقفًا من خمتلف الكنائس املسيحية، واستمرت املداوالت ثالثة أشهر مـن  2048

 .غري أن يصل املجتمعون إىل رأي موحد
 :ثة حماور رئيسةوقد كان املجتمعون عىل ثال

ــزعمهم آريــوس االســكندراين  إللوهيــةموحــدون منكــرون  -  أ املســيح يت
 .وأوسابيوس ومعهم زهاء ألف من األساقفة

القائلون بأن للمسيح وجودًا أزليًا مع األب وأنه مـن ذات جـوهره وإن  - ب
مثل أقنوما مستقًال عنه، وذكر هؤالء بأن املسيح لو مل يكن كذلك ملا صح أن يكون 
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ومـن القـائلني هبـذا الـرأي بابـا رومـا اإلسـكندروس، والشـاب الـوثني  خملصًا،
 :أثناسيوس الذي يقول عنه كتاب الرتبية الدينية املسيحية

كلنا يعلم ما للقـديس أثناسـيوس الرسـول مـن مكانـة ممتـازة يف الكنيسـة "
لقد حرض هذا القديس مع البابـا اإلسـكندروس جممـع .. املقدسة عىل مر العصور

فكان القـديس أثناسـيوس هـو اجلنـدي الصـالح ليسـوع املسـيح، وكـان  ..نيقية 
يف أواخـر سـنة عـني و. للقديس أثناسيوس أيضًا الفضل يف صياغة قانون اإليـامن

 ."م بطريركًا خليفة للبابا الكسندروس329
وأراد بعضهم التوفيق بني الرأيني ومـنهم أوسـايبوس أسـقف قيسـارية  -ج

ذ األزل، وعليـه نمن العدم، بل هو مولود من اآلب م حيث قال بأن املسيح مل خيلق
 .ففيه عنارص مشاهبة لطبيعة اآلب

وال خيفــى أن هــذا الــرأي الــذي زعــم التوفيــق ال يكــاد خيتلــف عــن رأي 
أثناسيوس، وقد مال امللك إىل هذا الرأي الذي مثلـه ثالثامئـة وثامنيـة عرشـ قسـًا، 

ريـوس أو جمموعـات تتبنـى آراء وخالف بقية املجتمعني الذين كـانوا يشـايعون آ
أضعف يف املجتمع كالقائلني بألوهية مريم أو أن اآلهلة ثالثة صالح وطالح وعـدل 

 .أو غري ذلك
وقد أصدر القسس الثالثامئة والثامنية عرش قرارات جممع نيقية والتي كان من 

كـل أمهها إعالن األمانة التي تقرر ألوهية املسيح، كام أمر املجمع بحـرق وإتـالف 
 .الكتب واألناجيل التي تعارض قراره
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 :جممع القسطنطينية :ثانياً 
م للنظـر يف قـول مكـدونيوس أسـقف القسـطنطينية 381انعقد املجمع عام 

إن الروح القدس عمل  ": األريويس والذي كان ينكر ألوهية الروح القدس ويقول
 ."إهلي منترش يف الكون، وليس أقنومًا متميزًا عن  األب واالبن

، وحرضــه مائــة )395ت(قــد أمــر بعقــد املجمــع اإلمرباطــور تــاؤديوس و
أن روح القدس هو روح اهللا وحياتـه، وزادوا يف قـانون : ومخسون أسقفًا قرروا فيه

اإليامن فقرة تؤكد ذلك، وبذلك أصبح التثليث دينًا رسميًا يف النرصانية، وقد ذكـر 
س روح القـدس عنـدنا بمعنـى لي ":القائلون بألوهية روح القدس يف املجمع بأنه 

غري روح اهللا، وليس اهللا شيئًا غري حياته، فإذا قلنا أن روح القدس خملوق، فقد قلنا 
 .)1("أن اهللا خملوق

 

 
ويرى النصارى أن ثمة أدلة عـىل التثليـث يف أسـفار العهـد اجلديـد رصحيـة 

قـت مـن املـاء، وإذا السـاموات قـد اعتمـد يسـوع صـعد للو اوواضحة منها أنه مل
: انفتحت له، فرأى روح اهللا نازالً مثل محامة، وآتيًا عليه، وصوت من السامء قـائالً 

 ).17-3/16متى ( "هذا هو ابني احلبيب والروح الذي رسرت به
واالبن احلبيب والروح النازل مثل احلاممة، ومثله يقول  باآل صنفقد مجع ال

املسيح، وحمبة اهللا، ورشكة الروح القـدس مـع مجـيعكم  بنعمة ربنا يسوع ":بولس
 ).2/13/14كورنثوس ( "آمني

                                                           
 .موقع أنصار العقيدة -مقاالت يف املسيحية -منقد السقار. د)  1(

  النصوص اإلنجيلية وعقيدة التثليث
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لكن املتأمل يف نص متى يرى ثالث ذوات متايزت باألسامء واألعامل فكيـف 
 .بعد ذلك يقال عنها بأهنا وحدة واحدة

ثم أن النصارى يقولون بحلول االبن يف عيسى، وهنـا يتحـدث الـنص عـن 
، متــى 3/22أنظـر لوقـا ( مواضـع أخـرى أكـد ذلـك حلـول الـروح عليـه، ويف

أنظر يوحنا (فيام جاءت مواضع أخرى تتحدث عن حلول اهللا األب فيه ) 12/18
 .، فأي األقانيم إذا احلال يف املسيح)14/9-10، 17/21

س يف الكتاب املقدس سوى نصني فقط ذكر فيهام عنارص التثليث جنبًا إىل ولي
 .ة يف رسالة يوحنا األوىل وخامتة إنجيل متىجنب، ومها نص الشهود الثالث

v االستدالل بنص الشهود الثالثة عىل التثليث: 
ل ووهو أول النصني وأرصحهام، وهو ما جاء يف رسـالة يوحنـا األوىل يف وقـ

. اآلب والكلمة والـروح القـدس: فإن الذين يشهدون يف السامء هم ثالثة ":يوحنا
 ).5/7) 1(يوحنا ( "وهؤالء الثالثة هم الواحد

فهذا النص رصيح يف جعل الثالثة إهلًا واحدًا، غري أنه غـري موجـود يف سـائر 
املخطوطات القديمة للكتاب املقدس، بل وغري موجود حتى يف أول نص مطبوع، 
فقد أضيف الحقا، وقد اعرتف بإضافته علامء النرصانية وحمققوها ومـنهم هـورن، 

وفنـدر، وخلـت ردود القـديس  تفسري هنري واسـكات، وآدم كـالرك، اوجامعو
من هذا النص عىل الرغم من مناظرته لفرقة إيرين املنكرة للتثليث، ) 4ق(أكستاين 

 .كام قد كتب عرش رسائل يف رشح رسالة يوحنا مل يذكر يف أهيا هذا النص
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بعض ه من نسختها اإلنجليزية، كام حذفتوقد حذفته النسخة القياسية املنقحة 
ا يزال موجودًا يف غالب الرتاجم، ومنها العربية، يقول بنيـامني الرتاجم العاملية، وم

 : ولسن مرتجم املخطوطات اليونانية
مل عـىل الشـهادة باأللوهيـة غـري موجـودة يف أي تإن هذه اآلية التـي تشـ "

 تـب رش، إهنا مل تذكر بواسـطة أي كاخمطوط إغريقي مكتوب قبل القرن اخلامس ع
باء الالتينيني األوليني حينام يكون املوضوع الـذي أو أي من اآل) إغريقي(إكلريكي 

 .)1("يتناولونه يتطلب بطبيعته الرجوع إليها، لذلك فهي برصاحة خمتلقة
v  نقد االستدالل بخامتة متى عىل التثليث: 

وأما النص الثاين فهو ما جاء يف خامتة متى مـن أن املسـيح قبيـل صـعوده إىل 
لمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن فاذهبوا وت :كلمهم قائًال ."السامء

وهـا أنـا معكـم كـل . والروح القدس، وعلموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم به
 ).20-28/18متى ("آمني. األيام إىل انقضاء الدهر

وأول نقد يتوجه هلذه الفقـرة أهنـا رغـم أمهيتهـا مل تـرد يف األناجيـل الثالثـة 
صة دخول املسيح أورشليم راكبًا عىل جحش فهل األخرى التي اتفقت عىل إيراد ق

 .كان ركوبه عىل جحش أهم من ذكر التثليث فلم يذكره سوى متى 
ليس دليًال عىل : هذه الفقرة دخيلة بدليل قول علامء الغرب أيضًا، يقول ويلز

 ."التثليث اعتنقواأن حواريي املسيح 

                                                           
 .303 -سالمة غنمي –التوراة واألناجيل بني التناقض واألساطري )  1(
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اآلب واالبـن صيغة التثليث هذه التـي تـتكلم عـن  ":ويقول أدولف هرنك
والروح القدس، غريب ذكرها عىل لسـان املسـيح، ومل يكـن هلـا وجـود يف عرصـ 

التعـاليم النرصـانية مـا يـتكلم بـه  رد إال يف األطوار املتأخرة يف الرسل، كذلك مل ي
املسيح وهو يلقى مواعظ ويعطي تعليامت بعد أن أقيم  من األموات، إن بـولس ال 

يستشـهد بقـول ينسـبه للمسـيح حيـض عـىل نرشـ  إذ هـو مل":يعلم شيئًا عن هـذا 
 .النرصانية بني األمم

ويؤكد تاريخ التالميذ عدم معرفتهم هبذا النص، إذ مل خيرجوا لدعوى النـاس 
 "كام أمر املسيح، ثم مل خيرجوا من فلسطني إال حني أجربهتم الظروف عىل اخلـروج

فاجتـازوا إىل  وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصـل بسـبب اسـتفانوس
أعـامل ( "فينيقية وقربص وأنطاكيا وهم ال يكلمون أحدًا بالكلمة إال اليهـود فقـط

11/19( )1(. 

 
وإذا مل نجد للتثليث دليًال رصحيًا واحدًا ينهض لالستدالل، فهل ترانـا نجـد 

 لنقيضه، وهو التوحيد دليًال يف ثنايا الكتاب املقدس؟
تأمل يف األسفار املقدسة يرى بوضوح غرابـة دعـوى التثليـث وتسـطع إن امل

أمامه أصالة التوحيد يف النرصانية وهبـاؤه، فقـد دلـت عليـه عرشـات النصـوص 
الرصحية الناصعة يف وضوحها، والتي تؤكد بـأن معتقـد املسـيح وتالميـذه، ومـن 

 .Uقبلهم أنبياء اهللا هو توحيد اهللا 
                                                           

 .موقع أنصار العقيدة -مقاالت يف املسيحية -منقذ السقار. د)  1(

  نقد عقيدة التثليث
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 :جلديدالنصوص املوحدة يف العهد ا
جاءت أسفار العهد اجلديد تؤكد تفرد اخلالق باأللوهية والربوبية وتذكر ذلك 

 .عىل لسان املسيح وحوارييه
v وال تدعوا لكم أبًا عىل األرض ألن أباكم واحد، الذي يف  ": يقول املسيح
 ).10-22/9متى ( "وال تدعوا معلمني، ألن معلمكم واحد، املسيح. الساموات
v أهيـا املعلـم : وإذا واحد تقدم وقـال لـه ":جاء يف متى  ومن ذلك أيضًا ما

ملاذا تـدعوين صـاحلا، : الصالح، أي صالح أعمل لتكون يل احلياة األبدية؟ فقال له
 ).19/17متى ( "ليس أحد صاحلًا إال واحد، وهو اهللا

v أهيـا : كلم يسوع هبذا، ورفع عينيـه نحـو السـامء وقـال "وكذا قول يوحنا
، جمد ابنك ليمجدك ابنك أيضًا، إذ أعطيته سـلطانًا عـىل كـل اآلب قد أتت الساعة

جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنـت 
، فلـيس )3-17/2يوحنـا ( "اإلله احلقيقي وحدك، ويسوع املسيح الذي أرسـلته

 .من إله عىل احلقيقة إال هو تعاىل، سبحانه 
v س ينقلـوناملسيح وتالميذهم، فهاهم عـن بـول يذوالتوحيد معتقد تالم" 

املبارك العزيز الوحيد ملك امللوك ورب األرباب، الـذي وحـده لـه عـدم املـوت، 
ساكنًا يف نور، ال يدين منه، الذي مل يره أحد من الناس، وال يقدر أن يراه، الذي لـه 

 ).16-6/15) 1(تيموثاوس . ("الكرامة والقدرة األبدية
v  حسـنًا .أنت تؤمن أن اهللا واحد "لسان تالميذه قول يعقوبومما جاء عىل
 ).2/19يعقوب ( "تفعل
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v 25هيوذا ( "اإلله احلكيم الوحيد خملصنا":ويقول هيوذا.( 
v  بل وحتى بولس نجد له بعض النصوص التي تعرتف هللا بالوحدانية، ومن
 "اإلنسـان يسـوع املسـيح: يوجد إله واحد ووسـيط بـني اهللا والنـاس "ذلك قوله

 ).2/5) 1(تيموثاوس(
v 3/20غالطية ( "لكن اهللا واحد ":ويقول.( 

فهذه النصوص وكثري مثلها تتحدث عن اإلله الواحد، وليس يف واحد منهـا 
 .)1(أو غريها حديث عن اإلله املتعدد

 

 
م هبـا املوروثة التي قـاعقيدة الفداء يف املسيحية تقوم أساسًا عىل مبدأ اخلطيئة 

 .أبونا آدم
وأنه ال يوجد طريق إال الفـداء للتكفـري عـن هـذه اخلطيئـة وإعـادة اجلـنس 

 .وهذه هي احلياة. البرشي مرة أخرى لالرتباط باهللا

 :فلسفة عقيدة الفداء والصلب :أوالً 
إن الغرابة واضحة يف فلسفة تلك احلادثة التي حتولت يف نظـر النصـارى مـن 

ابـن هللا  uح والرسور، إذ يعتقد النصارى أن املسيح مصدر لألمل، إىل مصدر للفر
U وهنـا  -عىل خالف بيـنهم يف ذلـك -وهو يف ذات الوقت إله مساو هللا أو دونه

                                                           
 .بترصف -سالمة غنمي –التوراة واألناجيل بني التناقض واألساطري )  1(

  عقيدة الفداء والصلب
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الـذي لـه  -فألي يشء يرتك اإلله ابنه،  بل كيف لالبن!! مصدر تتفطر له األكباد؟
ملهانة، بل أن يرتك حفنة من اليهود التعساء تفعل به هذه ا -صفات اإلله يف نظرهم

كـل ذلـك وابـن  ؟كيف ال تستطيع أن ختلـص نفسـك: وتسخر منه أمام املأل قائلة
فاإلله عاجز عن دفع الرض عن نفسه فضًال عن أن يوقع الرضـ بغـريه ممـن  ":اإلله

 .)1(صلبه 
 "إييل إييل، مل شبقتاين؟ ":ويذكر النصارى يف أناجيلهم أن املسيح صاح جزعاً 

، وجييـب )47-46(رقـم ) 27(متى اإلصحاح ( "تركتني؟إهلي، إهلي، ملاذا ": أي
 –التـي تبـني فسـاد وبطـالن معتقـدهم  -النصارى عىل هذه التساؤالت اجلوهرية

من الشجرة وهم يعيشـون حتـت وطـأة  u –إن اخللق ومنذ أن أكل آدم : بقوهلم
ة جـراء تلـك اخلطيئـ Uاخلطيئة، فاملولود يولد خمطئًا ويعيش خمطئًا بعيدًا عـن اهللا 

األوىل،فلام أراد اهللا أن يغفر هلم أخرج ابنه وأسـكنه يف بطـن مـريم العـذراء عليهـا 
السالم يتغذى مما يف بطنها، ثم أخرجه مولودًا، وترعرع كام يرتعرع الصبيان، حتى 

 uإذا شب وكرب، سلمه ألعدائه ليصلبوه، فيكون ذلـك كفـارة عـن خطيئـة آدم 
إىل أبعـد مـن ذلـك يف تفسـري حادثـة  التي حلقت سائر الناس، ويذهب النصـارى

ويسـمونه املخلـص مل خيلصـهم  -إذ يعتقدون أن املسيح -يف نظرهم -صلب اإلله
من خطيئة آدم ألوىل فحسب، بل خلصهم من مجيع اخلطايا التي ارتكبوهـا والتـي 
سريتكبوهنا، إذ يكفي يف نظرهم أن يؤمن النرصاين باملسيح لينال رضا اهللا، وليفعل 

 .ا يشاءبعد ذلك م
 .هذه هي فلسفة النصارى يام يفرسون به قصة صلب إهلهم

                                                           
 .موقع أنصار العقيدة -مقاالت يف املسيحية -منقذ السقار. د)  1(
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ينسـف عقيـدة الفـداء باإللـه املصـلوب وعقيـدة اخلطيئـة  18حزقيـل : ثانياً 
 :األصلية املوروثة

 :هنسان إال بام عمل، فقد جاء ما نصجاء يف حزقيال نص طويل ينفي أن يؤاخذ اإل
أما االبن فقد فعل حقـًا . األب ثمإوأنتم تقولون ملاذا ال حيمل االبن من ... "

 .وعدالً حفظ مجيع فرائيض وعمل هبا فحياة حييا
 إثـمواألب ال حيمل من  إثماالبن ال حيمل من . النفس التي ختطئ هي متوت

 .االبن بر البار عليه يكون ورش الرشير عليه يكون
 فإذا رجع الرشير عن مجيع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائيض وفعل حقـاً 

 ."ال يموت. وعدالً فحياة حييا
مل يقدم ملن جاء يسأله عن كيف ينال احلياة األبدية  uوأنظر ترى أن املسيح 

ى البسـاطة هـنتوصفة الفداء بإله مصلوب ملحـو أثـر اخلطيئـة األصـلية ولكـن بم
وأحفظ هنا بمعنى . والواقعية قال له ما معناه أحفظ الوصايا تكن لك احلياة األبدية

 .مل هبا واحلفاظ عىل عملهاالتزم الع
شعر علامء النرصانية  بام حتويه عقيـدة وراثـة اخلطيئـة مـن ظلـم لإلنسـانية، 

لوا عىل تربيرها لتقبلهـا العقـول وعقوبتهـا مـن دون اعـرتاض وال إحسـاس مفع
آدم هو مثال اإلنسان، اإلنسان الذي وجد يف حالة  ": بالظلم، فيقول ندرة اليازجي

قوط آدم من النعمة هو سقوط كـل إنسـان، إذن خطيئـة آدم النعمة وسقط، إذن س
التوارث والتسلسل ألهنـا هي خطيئة كل إنسان، فليس املقصود أن اخلطيئة تنتقل ب

 .مرياثاً  أو ةليست ترك
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إذن، كل واحـد قـد  مجيع البرشإنام املقصود أن آدم اإلنسان قد أخطأ، فأخطأ 
 ."أخطأ، وذلك ألنه إنسان

ال ظلم يف صلب املسيح، إذ أن املسيح بتجسده اإلنسـاين يرى جويل بويد أن 
قد أصبح خاطئًا متقمصًا شخصية اإلنسان املجرم اخلاطئ، وعليه فقد استحق قول 

 )1(.النفس التي ختطئ هي متوت ":  التوراة

 :الفرق القائلة بالتثليث: ثانياً 
 :الفرق الكنيسة القديمة -  أ

أصـحاب ) قوبيـةعالي(سـيحية هـي ورة يف الديانـة املوالفرق القديمـة املشـه
أي الـذين ) امللكانيـة (أصحاب نسطوريوس أونسطور و ) السنطورية (يعقوب و 

 .كانوا عىل دين امللوك الرومانيني
أن اخلـالق اإللـه جـوهر واحـد ثالثـة  (هذه الفرق الثالث عـىل  اتفقتوقد 

وهي نفـس ).. وأن أحد هذه األقنيم أب واألخر ابن والثالث روح القدس. أقانيم
 .عقيدة الفرق الكنيسة املعارصة

ر هـو هتقول اليعقوبية والنسطورية بأن األقانيم الثالثـة هـي اجلـوهر واجلـو
أما امللكانية فتقول أن القديم جوهر واحد ذو  ثالثة أقـانيم وأن األقـانيم . األقانيم

 .)2(واجلوهر غري األقانيم. هي اجلوهر

                                                           
 .املرجع السابق)  1(
 .32-30،31-28/ املسيحية واحلضارة العربية )   2(
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أي (النسطورية أن  املسيح إله وإنسـان واختلفوا يف املسيح واالحتاد، فزعمت
. احتدا فصار مسيحًا واحدًا ومعنى احتدا أن صار من اثنـني واحـد) ماسح وممسوح

واملسيح عندهم عىل احلقيقة جوهران أقنومان، جوهر قـديم مل يـزل وهـو الكلمـة 
وجوهر حمدث كان بعد أن مل يكن وهويسوع املولود من . التي هي أحد أقانيم اإلله

 .جتسد أو تأنس أو تركب) احتد( ويقال بدل كلمة . مريم
وذهب امللكانية إىل أن املسيح جوهران أحدمها قديم واآلخر حمـدث، وزعـم 

ية أن املسيح جوهر واحد إال أنه من جـوهرين أحـدمها جـوهر اإللـه بوعقأكثر الي
ال القديم واآلخر جوهر اإلنسان فاحتدًا وصارا جوهرًا واحـدًا أقنومـًا واحـدًا وقـ

 .بعضهم صار طبيعة واحدة، أي أن اجلوهر العام احتد  باإلنسان الكيل
واختلفوا يف الصلب والقتل بعد اتفاقهم عـىل وقـوع الصـلب والقتـل ذاتـه 
فزعمت النسطورية أن الصلب وقع عىل املسيح من جهـة ناسـوته ال مـن جهـة ال 

 ).أي من صلب هو اإلنسان ال اإلله ( هوته
واملسيح هو الالهوت . أن الصلب وقع عىل املسيح بكامله نيةاوزعم أكثر امللك

كذلك ذكرت أكثر اليعقوبية أن الصلب والقتل يف اجلوهر الواحد وقد . والناسوت
اتفقت الفرق الثالثة أن املسيح يعبد ويستحق ذلك فمنهم من قال بأنه يعبد بكاملـه 

 .ومنهم من قال بأنه يعبد من جهة الهوته
 :الفرق املعارصة -ب 

 :ويمكن اختصارها بام ييل
والكنيسة الكاثوليكيـة هـي الكنيسـة الغربيـة أو الالتينيـة أو  :الكاثوليك -1
عن  املسئولونويقول قادهتا بأهنم ) الكنيسة العاملية(سية أو الرسولية ومعناها رالبط
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نرش الدين والتبشري به بني الناس وتتبع هذه الطائفة النظـام البـابوي الـذي يرأسـه 
لـه حـق ) جملـس الكرادلـة(وهناك جملس أعىل يضمه النظام البابوي يسـمى البابا 

ويف هناية . إصدار أنظمة الكنيسة، وأصبح البابا ممثًال للسيد املسيح أو هللا يف األرض
) بابا رومـا(القرن التاسع عرش، صدر مرسوم عن املؤمترات الكنيسة يقول بعصمة 

 .لذلك أصبحت كلمته ملزمه
أتباعها من البلدان الرشقية كروسـيا  ):األرثوذوكس(أو الكنيسة الرشقية  -2

واليونان  ومسيحيو البالد العربية والرشقية، انفصلت عن كنيسـة رومـا منـذ عـام 
 :هذه الكنيسة منها لنشؤوهلا عدة كنائس يف إدارهتا وهنالك أسباب كثرية . م1054
أوربا والتـي  حماولة الرشقيني احلفاظ عىل عدم االمتزاج بأفكار الوثنيني يف -  أ

جاملتهم فيها الكنيسة الكاثوليكية، إال أهنا مل تنتج منها وبقيت خالفـاهتام 
فقد كـان الغـرض تثبيـت ) أي إدارية لشؤون الكنيسة( شكلية وسياسية 

سلطة الدولة البيزنطية التي انفصلت عن اإلمرباطورية الرومانيـة، أي أن 
 .اً إحدى أسباب نشوء هذه الكنيسة كان سببًا سياسي

وكان من أسباب بقاء وتوسـع الكنيسـة الرشـقية هـو عـدم رغبـتهم يف  - ب
كــل  هاخلضــوع إىل إرادة بابــا  يف رومــا والــذي كــان يرصــ عــىل أن يتبعــ

 .املسيحيني يف العامل
العقائدية أن الكنيسة الغربية كانت تقول أن روح القـدس  األسبابومن  -ج

ب آلالرشقية أنه نشأ مـن اب واالبن معًا بينام ترى الكنيسة آلقد نشأ عن ا
ب أفضـل مـن االبـن بيـنام آلوحده، كذلك فإن الكنيسة الرشقية جتعـل ا

 .)1(كانت الكنيسة الغربية عىل أن له طبيعتني ومشيئتني 

                                                           
)1 ( 
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 ): االحتجاجية( الربوتستانتيةالكنيسة  -3
أو الكنيسة اإلنجيلية، أي الذين يعتربون اإلنجيل هو املصدر الوحيد للديانة 

وبمعنى آخر فإهنـا تسـتغني عـن القـرارات التـي يصـدرها البابـا وقـد  املسيحية،
كثـريون يف  أتبـاعتأسست هذه الكنيسة بعد الثـورة اإلصـالحية، وهلـذه الكنيسـة 

 .)1(إنجلرتا وهولندا وأملانيا وسويرسا والنرويج وأمريكا الشاملية والدانامرك
 

 
رها وعقائدها بالتوحيـد هـي فـرق أبيـون وفرقـة والفرق التي اتسمت أفكا

 .بولص السيمساطي وفرقة آريوس
وتعتـرب عيسـى  uفكانت تقر مجيع رشائع موسى   Ebionأما فرقة أبيون  -  أ

u  هو املسيح املنتظر الذي حتدثت عنه أسفار العهد القديم وتنكـر ألوهيـة
غـة املسيح وتعتربه جمرد برش رسـول وكانـت هلـا إنجيـل خـاص مـدون بالل

 .)2(مية، وتم انقراض هذه الفرقةااآلر
 أســقفاوالــذي كــان  Paul de Somosate السيمســاطيوأمــا فرقــة  - ب

م، أنه أنكر ألوهية املسيح وقرر أنه جمرد برش رسـول وقـد عقـد 260ألنطاكيا سنة 
ثالثة جمامع للنظر يف شـأنه وانتهـى األمـر بحرمانـه  269 – 264بأنطاكيا من سنة 

عىل الرغم من ذلك حتى جاء القرن السابع املـيالدي  أتباعهبه وقد بقى ملذ. وطرده
                                                           

)1 ( 
 .108/ر املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ص األسفا)  2(

  الفرق الموحدة
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عـن بـولص هـذا أنـه ) واألهواء والنحل الفصل يف املل( بن حزم يف كتابه وبذكر ا
عبـد اهللا ورسـوله  uكيًا وكان التوحيد املجرد الصحيح وأن عيسـى ركان بطريا

ذكر، وأنـه إنسـان ال كأحد األنبياء عليهم السالم ، خلقه اهللا يف بطن مريم من غري 
ويقول ). روح القدس(وال ) أي االبن(ال أدري ما الكلمة : ألوهية فيه وكان يقول

الالهـوت كواحـد منـا يف  مـنأن املسيح إنسان خلق : (ابن البطريق يف بيان مذهبه
اهللا  أن ويقـول). أي أنـه حمـدث ولـيس قـديام( جوهره وأن ابتداء االبن من مريم 

قـال )... بـروح القـدس(وال ) أي االبن( بالكلمة   يؤمنجوهر وأقنوم واحد وال
 .)1( )البوليقانيون(بولس السيمساطي وقد يدعي أتباعه  ذلك
الـذي سـبق لنـا ذكـره  – Arius) آريوس( أتباعوأما األريوسيون، فهم  -  ج

وداعيًا قوي التأثري واضـح احلجـة جريئـًا يف . وكان قسيسًا يف كنيسة اإلسكندرية
وقد أخذ عىل نفسه يف أوائل القرن الرابع امليالدي مقاومة كنيسـة  املجاهرة برأيه،

ألب، فقـام نوته لـببألوهية املسيح و لرية فيام كانت تذهب إليه من القواإلسكند
هللا وإنام هو برش خملوق، وأنكر مجيـع مـا جـاء يف  ًا وال أبنايقرر أن املسيح ليس إهل

ويلخص ابـن البطريـق مذهبـه . يحاألناجيل من العبارات التي توهم ألوهية املس
كان يقول أن األب وحده اهللا واالبن خملوق مصنوع وقد كان األب حيثام ( فيقول 

فقد كانـت كنيسـة أسـيوط عـىل هـذه . وقدتبعه مشايعون كثريون) مل يكن االبن
وكان أنصـاره يف اإلسـكندرية نفسـها كثـريون يف ) ميليوتس(الرأي وعىل رأسها 
كام تبعه خلق كثـري يف فلسـطني ومقـدونيا . جاهرة بام يعتقدونالعدد أقوياء يف امل
وقـد . وذلك عىل الرغم من حكمها عليـه بـالطرد مـن الكنيسـة. والقسطنيطينية

                                                           
 .108/األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ص)  1(
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إال أن املذهب . جنوب أوروباأصبح مذهبًا لدول مسيحية قوية يف شامل إفريقيا و
 .تناقص عدد أتباعه أواخر القرن اخلامس امليالدي ضمحل واهذا 
 :ابق عقيدة الثالوث املسيحي مع معظم الوثنيات القديمةتط
إن املتتبع لعقائد املسيحية جيدها مطابقة ملعظم الديانات الوثنية القديمة، وال "

يكاد يوجد فرق بني هذه الديانات وبني املسيحية سـوى فـروق شـكلية بسـيطة يف 
 ."االسم والصورة

وهـو اإللـه اآلب  "وزيـرسأ"فهنالك ثالوث عند قدماء املرصيني  أشـهرها 
وهو اإلله االبن، وقد عبد هـذا الثـالوث  "حورس"وهي اإلله األم و  "وإيزيس"

 .يف ال هوت عني شمس
 وهناك الثالوث الربمهي يف اهلنـد، وأشـهر وأعظـم عبـادهتم الالهوتيـة هـي

 :ثالثة أقانيم يف واحد) سيفا  –فشنو  – ابرمه(التثليث، وهذا الثالوث هو 
 .ةبرمه: فالرب

 .فشنو: واملخلص
 .سيفا: واملهلك

ني واليابـان ويسـمى جممـوعهم صـوهناك ثالوث بوذي، أنترشـ يف اهلنـد وال
 –الكلمـة  -اهللا"، وأيضًا الثـالوث الرومـاين ويتكـون هـذا اإللـه مـن  "فو"اإلله
إذن فليسـت عقيـدة التثليـث يف املسـيحية إال فكـر وثنـي عـاش يف خلـد  "الروح

املقارنة بني الثالوث املسيحي والثالوث الفـاريس يتضـح لنـا الوثنيات القديمة، وب
 :مدى التشابه الكبري بينهام
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 الديانة املسيحية الديانة امليثراسية
 )عند املسيحيني( 

 .املسيح وسيط بني اهللا والناس -1 ميثراس وسيط بني اهللا والناس -1
 .ولد يف مذود البقر -2 مولده يف كهف -1
حيتفل الغربيون بمولد املسيح يف يوم  -2 ربديسم 25مولده يف يوم  -3

 ديسمرب 25
 كان له اثنا عرش حوارياً  -4 .كان له اثنا عرش حوارياً  -3
 .مات ليخلص العامل -5 .مات ليخلص العامل -4
 .دفن وقام يف اليوم الثالث -6 دفن ولكنه عادة للحياة -5
 صعد إىل السامء أمام تالميذه -7 صعد إىل السامء أمام تالميذه -6
خلــع عليــه بــولس لقــب املخلــص   -8 ن يدعى خملصًا ومنقذاً كا -7

 .واملنقذ
وصــفه يوحنــا املعمــدان بحمــل اهللا  -9 .ومن أوصافه أنه محل اهللا الوديع -8

 الوديع 
 رسم بولس العشاء الرباين -10 رسم العشاء الرباين -9

رســم املعموديــة، بــدأت بدايــة  -11 رسم املعمودية - 10
اسم وأمر بطرس أن يعتمدوا ب":صحيحة
وعمـدوهم  "ليـث ثوانتهـت بالت "الرب

 ."باسم اآلب واالبن والروح القدس
 تقديس يوم األحد  -12 تقديس يوم األحد - 11

إن ديانة ميثراس مل تنته يف روما إال بعد أن انتقلت عنارصها ) روبتسون(يقول 
ل األساسية إىل املسيحية عىل هذا النحو وليس التشابه فقط مع الديانة امليثراسـية بـ
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تتشابه مع عدد من الديانات الوثنية القديمة التي كانت سائدة يف ذلك الـزمن ومـا 
 –تزال البعض قائًام حتى اليوم، وحتى يتضح لك أهيا القارئ الكريم قوة االقتباس 

يف الديانة املسيحية ملا أخذته من الديانات الوثنية القديمة  –الذي يكاد يكون حرفيًا 
 .ات بينهامنقوم بنقل بعض املقارن

أقوال النصارى املسيحيني يف يسوع  أقوال اهلنود الوثنيني يف كرشنا ابن اهللا
 املسيح ابن اهللا

Ø املخلـص والفـادي،  ":كرشنا هـو
ــزي الراعــي الصــالح، والوســيط،  واملع
وابــن اهللا واألقنــوم الثــاين مــن الثــالوث 
ـــن وروح  ـــو اآلب واالب ـــدس، وه املق

 .القدس

Ø ــو ــيح ه ــوع املس ــص، ":يس  املخل
والفادي، واملعـزي، والراعـي الصـالح، 

مـن . والوسيط، وابن اهللا، واألقنوم الثاين
ــن  ــو اآلب واالب ــدس، وه ــالوث املق الث

 .وروح القدس
ــذراء ... -1 ــن الع ــنا م ــد كرش ول

 ديفاكي
 .ولد يسوع من العذراء مريم -1

عرف الناس والدة كرشـنا مـن  -2
 الذي ظهر يف السامء هنجم

ــه يف  -2 ــر نجم ــيح ظه ــد املس ــا ول  مل
املرشــق وبواســطة ظهــور نجمــه عــرف 

 .الناس حمل والدته
يـة، كان كرشنا من ساللة ملوك -3

 .ولكنه ولد يف غار بحال الذل والفقر
ــن ســاللة   -3 ــان يســوع املســيح م ك
ية ولكنه ولد يف حالة الـذل والفقـر ملوك
 .بغار

ملا ولـد كرشـنا أيضء الغـار بنـور  -4
 .عظيم

ملا ولد يسـوع املسـيح أيضء الغـار  -4
نور عظيم، أعيـا بلمعانـه عينـي القابلـة ب

 .وعيني خطيب أمه يوسف النجار
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وآمــن النــاس بكرشــنا واعرتفــوا  - 5
 .بالهوته وقدموا له هدايا من صندل وطيب

يسوع املسـيح وقـالوا بوآمن الناس   -5
 .وأعطوه هدايًا من طيب ومر. بالهوته

ولد كرشنا بحال الذل والفقر  -6
 .يةلة ملوكمع أنه من عائ

ذل والفقر ولد يسوع املسيح بحالة ال  -6
 .يةمع أنه من عائلة ملوك

وســمع حــاكم الــبالد بــوالدة كرشــنا  -7
ــد، وكــي  ــل الول ــب قت الطفــل اإلهلــي، وطل
ــة األوالد  ــل كاف ــر بقت ــه أم يتوصــل إىل أمنيت
الذكور الذين ولدوا يف الليلـة التـي ولـد فيهـا 

 .كرشنا

وسمع حاكم الـبالد بـوالدة يسـوع   -7
ي، وطلب قتله، وكي يتوصل الطفل اإلهل

إىل أمنيته أمر بقتل األوالد الـذكر الـذين 
ولــدوا يف الليلــة التــي ولــد فيهــا يســوع 

 .املسيح
ــت والدة القــديس رامــا قبــل  -8 كان

ظهور كرشنا يف الناسوت بزمن قليل وقد 
سعى قانسا ملك البالد يف إهـالك رامـا، 

 .وإهالك كرشنا أيضاً 

ن قبـل وكانت والدة يوحنا املعمـدا  -8
والدة يســوع املســيح بــزمن قليــل، وقــد 
ــل يســوع  ــك يف إهــالك الطف ســعى املل
املسيح، وكان يوحنا مبرشًا بوالدة يسـوع 

 .املسيح
ويف أحد األيام لسـعت احليـة بعـض  -9

أصحاب كرشنا الذين يلعب معهم فامتوا 
فأشفق عليهم ملوهتم الباكر، ونظر إلـيهم 
بعني ألوهيته فقـاموا رسيعـًا مـن املـوت 

 .عادوا أحياءو

وبينام كان يسوع يلعب لسعت احلية   -9
أحد الصبيان الـذين كـان يلعـب معهـم 
فلمس يسوع ذلك الصبي بيـده فعـاد إىل 

 .حال صحته

ــات والعجائــب التــي  - 10 وأول اآلي
 .عملها كرشنا شفاء األبرص

ــي   -10 ــب الت ــات والعجائ وأول اآلي
 .عملها يسوع املسيح هي شفاء األبرص

ــا - 11 ــلب وم ــنا ص ــىل كرش ت ع
 .الصليب

 يسوع صلب ومات عىل الصلب  -11
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ثت مصـائب ملا مـات كرشـنا حـد -12
ــت ــات رش عظــيم وأظلم  وعالم

 الشمس

ملا مات يسوع حدثت مصائب مجة   -12
 .متنوعة وأظلمت الشمس

وقال كرشنا للصياد الذي رماه  -13
اذهـب أهيـا : بالنبلة وهو مصلوب

الصياد حمفوظًا برمحتـي إىل السـامء 
 .مسكن اآلهلة

وقال يسوع ألحد اللصـني الـذين   -13
احلق أقول لـك إنـك اليـوم  ": صلبا معه

 ."تكون معي يف الفردوس

ومات كرشنا ثـم قـام مـن بـني  -14
 .اتواألم

ــام مــن بــني   -14 ــم ق ــات يســوع ث وم
 .األموات

 .ونزل يسوع إىل اجلحيم  -15 .ونزل كرشنا إىل اجلحيم - 15
وصـــعد كرشـــنا بجســـده إىل  - 16

 .ه صاعداً السامء وكثريون شاهدو
وصعد يسـوع بجسـده إىل السـامء   -16

 .وكثريون شاهدوه صاعداً 
ولسوف يأيت كرشـنا إىل األرض  - 17

ــوره  ــون ظه ــري ويك ــوم األخ يف الي
كفارس مـدجج بالسـالح، وراكـب 
عىل جواد أشهب وعنـد جميئـه تظلـم 
ــزل األرض،  ــر وتزل الشــمس والقم

 .وهتتز وتتساقط النجوم من السامء

إىل األرض يف ولسوف يأيت يسـوع  -17
اليوم األخري كفارس مـدجج بالسـالح، 
وراكب جوادًا أشهب، وعند جميئه تظلـم 
الشمس والقمر أيضًا، وتزلـزل األرض، 

 .وهتتز وتتساقط النجوم من السامء

كرشنا هو برامها العظيم القـدوس  - 18
وظهوره بالناسوت رس من أرساره 

 .العجيبة اإلهلية
ائن يف أنـا النـور الكـ ": وقال كرشـنا     

الشمس والقمر، وأنا النور يف اللهب 
وأنا نور كل ما ييضـء ونـور األنـوار 

 ."ليس يف ظلمه

يسوع هو هيـوه العظـيم القـدوس   -18
ــن أرسراه  ــوت رس م ــوره يف الناس وظه

 .العظيمة اإلهلية
أنا هو نور العـامل  ": ثم كلمهم يسوع قائالً 

 .من يتبعني فال يميش يف الظلمة
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أقوال النصارى املسيحيني يف  ود الوثنيني يف بوذا ابن اهللاأقوال اهلن
 يسوع املسيح ابن اهللا

ــري  -1 ــا بغ ــذراء ماي ــن الع ــوذا م ــد ب ول
 .مضاجعة رجل

ولــد يســوع املســيح مــن العــذراء   -1
 .مريم بغري مضاجع رجل

كان جتسد بـوذا بواسـطة حلـول روح  -2
 .القدس عىل العذراء مايا

طة كان جتسد يسوع املسـيح بواسـ  -2
 .حلول روح القدس عىل العذراء مريم

ملا نزل بوذا من مقعد األرواح، ودخـل  -3
يف جسد العذراء مايا، صار رمحها كـالبلور 
الشـفاف النقــي، وظهــر بــوذا فيــه كزهــرة 

 .مجيلة

ملا نزل يسوع من مقعـد السـاموي،   -3
ودخــل يف جســد مــريم العــذراء صــار 
رمحها كالبلور الشفاف النقي، وظهر فيه 

 .كزهرة مجيلة يسوع
ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل فيها  -4

 25أي يف "الروح القدس يوم عيد املـيالد 
 ."كانون األول

ولد يسوع ابن العذراء مـريم التـي   -4
حل فيها الروح القدس يوم عيد املـيالد 

 ."كانون األول 25أي يف  "
وعرف احلكامء بوذا وأدركوا أرسارًا ال  -5

ن عـىل والدتـه حتـى هوته ومل يمـض يـوم
 .حياة الناس ودعوه إله اآلهلة

 وقد زار احلكامء يسوع   -5

كان بوذا ولدًا خميفًا، وقد سـعى امللـك  -6
ملا أخربوه أن هذا الغالم  قتله بمبسارا وراء

 .سينزع امللك من يده إن بقي حيا

كان يسوع ولدًا خميفًا، سعى امللـك   -6
 هريودوس وراء قتله، كي ال ينزع امللك

 . من يده
ملا صار عمـر بـوذا اثنتـي عرشـة سـنة  -7

دخل أحد اهلياكل، وصار يسأل أهل العلم 
مسائل عويصة، ثم يوضحها هلم حتى فاق 

 .مناظريه كافة

ملا صار عمر يسوع اثنتي عرشة سنة   -7
أورشليم، وصار  "اهليكل"جاؤوا به إىل 

يسأل األحبار والعلامء مسائل مهمة، ثم 
 .جلميعيوضحها هلم وأدهش ا
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ودخل بوذا مرة أحد اهلياكـل، فقامـت  -8
األصنام من أماكنها ومتددت عند رجليـه 

 .سجودًا له

ــارًا قــرب حــاميل   -8 وكــان يســوع م
ــت األعــالم رؤوســها  األعــالم فأحن

 .سجودًا له
ملا عزم بوذا عىل السياحة، قصد التعبـد  -9

ـــه  ـــاراً (والتنســـك، وظهـــر علي أي ) م
 .الشيطان كي جيربه

يسوع يف التبشري، ظهـر لـه ملا رشع   -9
 .الشيطان كي جيربه

فلم يعبأ بوذا بكـالم الشـيطان،  بـل  - 10
 ."أذهب عني ":قال له 

اذهـب يـا  ":فأجابه يسوع، وقال  -10
 ."شيطان

 .وصام يسوع وقتًا طويال  -11 .وصام بوذا وقتًا طويالً  - 11
ــص وحــني  -12 ــوذا املخل ــد ب ــد عم وق

عامدته باملاء كانت روح اهللا حـارضه، وهـو 
ــل وروح  ــط، ب ــيم فق ــه العظ ــن اإلل مل يك

حاملـا حـل عـىل تـم جتسـده القدس الذي 
 .العذراء

ويوحنا عند يسوع بنهـر األردن،   -12
وكانت روح اهللا حارضة، وهـو مل يكـن 
اإلله العظيم فقط، بل والـروح القـدس 
الذي فيه تم جتسـده، عنـدما حـل عـىل 
العـــذراء مـــريم، فهـــو اآلب واالبـــن 

 .والروح القدس
ل بوذا عجائب وآيات مدهشـة وعم -13

خلري الناس، وكافة القصص املختصـة فيـه 
حاوية لـذكر أعظـم العجائـب ممـا يمكـن 

 .تصوره

ــات   -13 ــب وآي وعمــل يســوع عجائ
مدهشــة خلــري النــاس وكافــة القصــص 
املختصــة فيــه حاويــة لــذكر أعظــم 

 .العجائب مما يمكن تصوره
ملا مات بوذا ودفن أنحلت األكفان،  -14

أي ( بوت بقوة غـري طبيعيـة فتح غطاء التا
 ).قوة إهلية

ملــا مــات يســوع ودفــن أنحلــت   -14
األكفان، وفتح القرب بقوة غري اعتياديـة، 

 .أي بقوة إهلية
وصعد يسوع بجسـده إىل السـامء   -15وصعد بـوذا إىل السـامء بجسـده ملـا  - 15
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مــن بعــد صــلبه ملــا كمــل عملــه عــىل  .أكمل عمله عىل األرض
 .األرض

ــوذ - 16 ــأيت ب ــة إىل ولســوف ي ــرة ثاني ا م
 .األرض ويعيد السالم والربكة فيها

ولسوف يأيت يسوع مـرة ثانيـة إىل   -16
 .األرض ويعيد السالم والربكة فيها

بوذا األلف والياء ليس له ابتداء وال  - 17
 .العظيم والواحد األزيل نوهوا لكائانتهاء 

يســوع األلــف واليــاء، لــيس لــه   -17
العظـيم، ابتداء وال انتهاء، وهو الكـائن 

 .والواحد األبدي
فلتكن الذنوب التـي  ":قال بوذا  - 18

ارتكبت يف هذه الدنيا عيل ألخلـص العـامل 
 .من اخلطيئة

يسوع هو خملص العـامل، وكافـة   -18
الذنوب التي ارتكبت يف العامل تقع عليه 
عوضــًا عــن الــذين اقرتفوهــا وخيلــص 

 .العامل
قــال بــوذا إنــه مل يــأت لــنقض   -19

بل أتى ليكمله وقد رسه عد  الناموس كال،
 .يف سلسلة املعلمني احلكامء قد خلقنفسه 

ــال يســوع - 19 ــوا أين  ":وق ال تظن
ــاء،  ــاموس أو األنبي ــت ألنقــض الن جئ

 .ماجئت النقض بل ألكمل
وكان قصد بوذا تشييد مملكة  دينية   -20

 .أي مملكة ساموية
ومن ذلك الزمان ابتدأ يسـوع  -20

ــرتب  يكــرر ويقــول توبــوا ألنــه قــد اق
 ."ملكوت الساموات

قل احلكـيم الرجل العا ":وقال بوذا -21
اة الزوجية كـأتون يال يتزوج قط، ويرى احل

نــاره متأججــه ومــن مل يقــدر عــىل العيشــة 
 .الزنااالبتعاد عن  هالرهبانية جيب علي

فحســن للرجــل أن ال يمــس  -21
ــهم  ــن إن مل يضــبطوا أنفس ــرأة ولك ام
فليتزوجــوا ألن التـــزوج أســلم مـــن 

 .التحرق
كان بوذا يعلم أفكار الناس عنـدما  -22 

يدير تصوراته نحوهم، ويقدر عـىل معرفـة 
كان يسوع يعلم أفكار النـاس  -22

عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قـادر 
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 .أفكار املخلوقات كلها
Ø  ومن مجلة األلقاب واألسامء التي

ــوذا  ــا ب ــدعون هب ــعيد "ي ــد الس  -والواح
ورب  -واملعلم، والغالب، والواحد املبارك

ـــع -واحلـــارض -العـــاملني ـــه اجلمي  -وإل
الم واألبـــدي، ومزيـــل اآل -والعظـــيم
واإللــه بــني  -وحــافظ العــامل -واأللقــاب

.. وطريـق احليـاة -واملولود الوحيـد اآلهلة
 .الخ

 .عىل معرفة أفكار املخلوقات كلها
Ø  ويــدعون يســوع املســيحu 

بمثل األسامء واأللقاب التـي دعـي هبـا 
 -ذابـــوذا، ومنهـــا أســـد ســـبط هيـــو

إهلـًا مباركـًا،  –املولود البكر  -املخلص
ملـك  -قدوس اهللا، إهلًا مباركًا إىل األبد

ــوك  ــد -محــل اهللا –املل رب  -رب املج
 –املخلــــص  -الفــــادي -األربــــاب
املولــود  –ابــن اهللا  -الكلمــة -الوســيط
 .)1(الخ..حامل اآلثام  -البكر

 

 
وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت  " :يوحنا يف إنجيل uيقول عيسى  -1

اإلله احلقيقي وحدك، ويسوع املسيح الذي أرسلته فاهللا سـبحانه وحـده هـو 
 . Uاإلله احلقيقي وكل آهلة غرية باطلة، أما يسوع فهو رسول من عند اهللا 

فأجابه يسوع إن أول كـل ...  ": وعندما سأله أحد الكتبة عن أعظم الوصايا -2
فهذه هـي أعظـم وأول  "...ا اسمع يا إرسائيل الرب إهلنا رب واحدالوصاي

كل الوصايا التي جاء هبا عيسى من عند اهللا، ألهنا هي وصـية مجيـع األنبيـاء 
u. 

                                                           
)1 ( 

  u إبطال عقيدة التثليث بأقوال المسيح
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وإذا واحد تقدم وقال له أهيـا املعلـم الصـالح أي صـالح  ":ويف إنجيل مّتى -3
، ليس أحد صاحلًا أعمل لتكون يل احلياة األبدية، فقال له ملاذا تدعوين صاحلاً 

يرفض أنا ينادي بالصالح، وذلـك تواضـعًا  uفاملسيح   "اهللا إال واحد هو
كأن تقول ألحدهم أهيام الرجل العظـيم فيقـول لـك لسـت عظـيم  uمنه 

نفى عن نفسه الصالح وهـو نبـي فكيـف  uالعظيم هو اهللا، فنجد عيسى 
 .هذا أمر ال يستقيم. تقولون إنه زعم بأنه إله

 :ة التثليث بالدليل العقيلإبطال عقيد
، ونفي األلوهية عن نفسه يرتتب عليه، اأنه ليس إهل uلقد قال عيسى   -1

وعيسى يقـول إنـه إنسـان  uبطالن الثالوث ألن أحد أركان الثالوث هو عيسى 
ماذا حـدث للثـالوث  "فكيف يكون ركن من أركان الثالوث اإلهلي ثم  اوليس إهل

لقـد ! ؟)22/ 17(متـى  "م كام يذكر اإلنجيل ملدة ثالثة أيا uعند موت عيسى 
مات أحد أركان الثالوث، فهل صار الثالوث ثلثي إله يف تلك املدة أم صار الثالوث 

 ! ثنائيًا ؟ 
التثليـث  ليف معرض حديثه عن إبطا "اهللا اهلندي رمحة "ينقل لنا الشيخ  -2

عقائـد ال القسيسـنيأنـه تنرصـ ثالثـة أشـخاص وعلمهـم أحـد  ":باألدلة العقلية
الـذي : الرضورية، سيام عقيدة التثليث، فقال إنك علمتني أن اآلهلة ثالثة أحـدهم

هو يف السامء، والثاين تولد من بطن مريم العذراء، والثالـث الـذي نـزل يف صـورة 
: احلامم عىل اإلله الثاين بعدما صار ابن ثالثني سنة، فغضب القسيس وطـرده وقـال

إنك علمتني أن اآلهلة كانوا ثالثة  "وسأله، فقالثم طلب اآلخر منهم  "هذا جمهول
وصلب واحد منهم، فالباقي إهلان، فغضب عليه القسيس أيضًا وطرده ثـم طلـب 
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يـا  "الثالث وكان ذكيًا بالنسبة إىل األولني، وحريصًا يف حفظ العقائد، فسأله فقال 
 "ملسـيحموالي حفظت ما علمتني حفظًا جيدًا، وفهمت فهًام كامًال بفضل الـرب ا

أن الواحد ثالثة والثالثة واحد، وصلب واحد، منهم ومـات فـامت الكـل ألجـل 
 ."االحتاد، وال إله اآلن، وإال يلزم نفي اإلحتاد

نعم إن إحتاد ثالثة أقانيم خمتلفة األشـخاص أمـر غـري منطقـي وال يسـتطيع 
مع العقل فهمه أو إدراكه، فكيف يمكن إحتاد مالك هو جربيل مع إنسان هو عيسى 

إله هو اهللا ليكونوا الثالوث النرصاين، إن إحتاد ثالثة خمتلفي الذوات و املاهيات أمر 
فهذه العقيدة توجب عىل املسيحي أن يكتم أنفاس  "مستحيل ال يقبله عقل وال نقل

 .عقله، ويلجم بصريته ويلغي كل حق للمنطق عليه
الروح القدس،  ويف uوننوه هنا إىل أن املسيحيني خمتلفون يف طبيعة عيسى 

 :أنه uفيقولون عن عيسى 
 .ذو طبيعة واحده ألنه إله -1
فقـد ! طبيعة إنسية، ألنه  ابن اهللا وابـن اإلنسـان معـًا ؟+ ذو طبيعة إهلية  -2

 :جاء من مريم، ومريم من البرش ويقولون عن الروح القدس
وتأخذ هبذا الكنيسة األرثوذوكسـية والـذي كـان  "أنه منبثق من اهللا فقط  §
 .بًا يف انفصاهلا عن الكنيسة الكاثوليكيةهذا سب
 .أنه منبثق من اهللا وابن اهللا، وتأخذ به الكنيسة الربوتستانتية، والكاثوليكية §
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 :مجيع األنبياء مل يأتوا بعقيدة التثليث
إن مجيع األنبياء عليهم السالم قبل عيسى وبعده مل يأت أحد منهم بمثل هـذه 

، وهـو أن اهللا إلـه واحـد ال Iيـدة واحـدة يف اهللا العقيدة، وإنام مجيعهم جاءوا بعق
رشيك له، فلم يقل أحد بغري ذلك، ومل يذكر أحد شيئًا عن التثليث، فكيـف خيفـي 

هذه احلقيقة العظمى عن أنبيائه ويرسلهم بعقيدة خمالفة هلا ملـاذا يكـذب اهللا  Iاهللا 
اذا مل خيـربهم بأنـه مل! تعاىل عن ذلك عىل األنبياء مجيعهم ويقول هلم أنه إله واحد ؟

وأن الثالوث مجـيعهم أزليـون كـانوا  ح هلم خصوصاملاذا مل يوض! ثالثة يف واحد ؟
الــروح  "أزيل واهللا  "االبــن  "أزيل، واهللا  "اآلب  "، فــاهللا!قبــل إرســال األنبيــاء ؟

كيف خيالف ! وحده الذي جاء هبذه العقيدة ؟ uملاذا عيسى . أزيل أيضاً  "القدس
ما جئت ألنقض الناموس واألنبياء قبيل  ": ألنبياء وهو الذي قالمجيع ا uعيسى 

بل جئت ألكمل؛ كيف يقول هذا ثم يأيت لينقض أصل العقائد وأساسها التي جـاء 
هبا مجيع الرسل واألنبياء والتي كانت حمور دعوهتم مجيعًا دعوة ال إله إال اهللا وحده 

ومعاذ  -م وهو ليس صادقًا فيهال رشيك له، فإما أن يكون عيسى قد قال هذا الكال
وإما أن تكون هذه العقيدة دخيلـة عـىل العقيـدة  -اهللا أن يكون نبي اهللا غري صادق

، فنحن نوجه دعوة إىل مجيـع املسـيحيني uالساموية األصلية التي جاء هبا عيسى 
بأن يقفوا وقفة قصرية للتفكري يف عقيدة التثليث، ألنه ال بد لكـل إنسـان أن يفهـم 

 .ته حتى يستطيع عبادة اهللا عىل بصريةعقيد
كان  فإذا كانت عقيدة التثليث هي أساس اإليامن باهللا تعاىل يف املسيحية وإذا "

املسيح قال حقًا عمدوا باسم اآلب واالبن والروح القدس، ويريد بذلك ما تعتقده 
ح الكنيسة أن اهللا واحد يف ثالثة أشـخاص اإللـه اآلب، اإللـه االبـن، اإللـه الـرو
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اإليامن منذ البدء دون  فلامذا تفرد متى فقط بتلك احلقيقة التي هي أساس!! القدس 
وقد كتبوا من األمور ما هو أقل شأنًا وأقل قيمـة مـن  "اإلنجيل األخرى ةسائر كتب

 ! عقيدة الثالوث؟
 !أمل يسمعوا هبذا القول عن املسيح؟

 !!ومل يبلغوا  uأم أهنم خانوا املسيح 
  يقل هذا ؟ أم أن املسيح مل

 :حركات توحيدية مسيحية حديثة
تطورت حركات مسيحية توحيديـة نبـذت عقيـد الثـالوث ورفضـت تأليـه 
املسيح وأعلنت أن اهللا واحد أحد، وأرصت عىل وجوب استخدام العقل واملنطـق 
السليم يف الدين، وقد كان ذلك بمثابة عودة إىل فكر النصارى األوائل ومن خلفهم 

ففـي أمريكـا . د زالوا من الوجود بنتيجة قمع الكنيسة املسيحية هلموالذين كانوا ق
عىل سبيل املثال تطورت احلركة التوحيدية التي رأى زعامؤها أنـه جيـب االعتـدال 
وأتباع الفكر السليم، إذ تؤكد عىل وحده اخلالق، وأنه يمكن قبول الكتاب املقدس، 

سـوا مـا أسـموه اجلمعيـة م أس1825رشيطة تفسريه بصـورة منطقيـة، ويف العـام 
التوحيدية األمريكية، ومع هناية القرن التاسع عرش تبنت اجلمعية سياسة التسـامح 

م احتدت مع 1961واالعرتاف بأنه ثمة حقيقة يف األديان غري املسيحية، ثم يف العام 
الكنيسة األمريكية العاملية، وأصبح اسمها اجلمعية العاملية التوحيدية، وهي ترفض 

د املتوارثة عن طريق الكنائس، وتؤكد عىل وحدانية اخلالق، وإنسانية املسيح، العقائ
ومسؤولية الناس عن أعامهلم وإمكانية حتقيق النجاة ليس بالرضورة فقط عن طريق 

  .الدين املسيحي، بل بأديان أخرى أيضاً 
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للمسيحيني ثالثة مصادر رئيسية لعقيدهتم الكنيسة، تتمثل يف الكتب املقدسة 
 :التالية
فمن املعروف . وقد سبقت اإلشارة إليه يف دراستنا لليهودية: العهد القديم -  أ
ومل يلغ قدسية العهـد ما جاء إال إلصالح بني إرسائيل أوالً،  uيد املسيح أن الس

فباعتبار املسيحيني خلفاء اليهود يف العقيدة وطـوروا كثـريًا مـن املفـاهيم  القديم، 
وألغوا مفاهيم أخرى، فإن الكتاب اليهودي املقدس قد جعل مصدر عقائدي مـن 

العهد القديم تفريقـًا لـه ملجموعـة الذي دعى ب( مصادر املسيحية ويف هذا الكتاب
اختالفات بسيطة يف قبـول بعـض ) األناجيل املسيحية والتي دعيت بالعهد اجلديد

ولكن مع ذلك فإن نظرهتم إليـه .. األسفار أو رفضها أو عدم االعرتاف برشعيتها 
وإن كانت مقدسة اعتقادًا، إال أن الكتاب ال يعني شيئًا عند الكثريين منهم، وعـرب 

فيلسـوف الكنيسـة الربتسـتانينة  امليثوديـة يف أمريكـا ) بـاهتوف(الربوفيسـور  عنه
الشاملية، بأن هذا الكتاب ليس إال كتابًا أدبيًا، يعترب أدبه مقدسًا حتى ال جيري تغيري 
فيه من جانب ومن اجلانب األخر فإن الكتاب جاء عىل لسان أشخاص أرسلهم اهللا 

والذي يعترب يف الديانة املسـيحية  uاب املسيح إىل أرضه، إال أن األناجيل هي كت
 ). أقنوماً (أو ) إهلاً (

وهو كتـاب املسـيحيني املهـم ألنـه حيـوي مالـه عالقـة  :العهد اجلديد - ب
بالعقيدة اجلديدة التي جاء هبا املسيح موجودة بنصها فيـه وإن كـان قـد روي عـن 
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اجيـل أربعـة طريق أشخاص روحانيني هلم كراماهتم وينقسـم هـذا الكتـاب إىل أن
 .قانونية ورشعية معرتف هبا من قبل كل املسيحيني

ر هذه األناجيل وحرم ما يربو عـىل قم قد أ 325نيقية املنعقد سنة  جممعوكان 
 .الثالثامئة إنجيل آخر

م جمموعة من رسائل احلواريني لتطلق عليها اسم 374ثم أقرت الكنيسة عام 
ليتشـكل منهـا العهـد اجلديـد مـن  رسائل الرسل وتضمها إىل األناجيـل األربعـة

 .الكتاب املقدس
 

 
من العسري جدًا حتديد تاريخ كتابة األناجيل، ومن الصعب أيضًا معرفة كتاهبا 

 .دون غريهايف جممع نيقية اعتمدت الكنيسة األناجيل األربعة  رغم أهنااحلقيقيني 
 :إنجيل متى-1

ه ينسـب إىل القـديس متـى، وهـو أحـد تالمـذة السـيد فإنّ ) إنجيل مّتى(أّما 
للحاكم الروماين كلوديوس، آمن  بهيوديًا يعمل عشارًا جيبي الرضائاملسيح، وكان 

 .، واتبعه، وترك وظيفتهuباملسيح 
 :التحقيق عندي أن هذا اإلنجيل ليس ملتى احلواري، ويدل عىل ذلك أمورب

ضعت باللغة اإلنجليزية، وخاصـة التي و) العهد اجلديد( إن ترمجات :األول
والتي تعترب من أوثـق الرتمجـات يف الغـرب، هـذه الرتمجـة ) جيمس( ترمجة امللك 

  األناجيلتاريخ كتابة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



381 
 

 الكتب المقدسة عند المسيحيين: الفصل السادس

  

 

 .The Gospel according to St) ترشـع هبـذه الكلمـة يف بدايـة كـل إنجيـل 

matthew)   ويعني ذلـك أن ). اإلنجيل كام رواه القديس متى( ومعنى هذه اجلملة
حلواري، نسبة مشكوك فيها فكيف ينسب كتاب جمهول املؤلف نسبة اإلنجيل ملتى ا

إىل الوحي  واملسيحيون الغربيون أكثر حتريًا للحقيقة، وأقوى عىل النطق هبا، وهـذا 
 .ال نجده يف الرتمجات العربية، إال ما شذ

جلمعيـات الكتـاب  1989بـريوت (وممن رصح بذلك الرتمجـة املطبوعـة يف 
فقد كشف املحققون فيها ) الكتاب املقدس الكاثوليكي( ، وهو )املقدس يف املرشق

( أما املؤلف فاإلنجيـل ال يـذكر عنـه شـيئًا، وأقـدم تقليـد كنيسـ: احلقيقة، فقالوا
، يف النصـف األول مـن القـرن الثـاين، ينسـبه إىل )هريابـوليس(أسـقف  -بابياس

يرون ) أورجيينس وهريونيمس وأبيغانيوس(الوي وكثري من اآلباء  –الرسول متى 
وهناك بعض املؤلفني الذين يستخلصون من ذلك أنه يمكن أن تنسب . ذلك الرأي

إىل الرسول صيغة آرامية أوىل، أوعربية، إلنجيـل متـى اليونـاين، لكـن البحـث يف 
اإلنجيل ال يثبت هذه اآلراء دون أن يبطلها، مع ذلك عىل وجه حاسم،  فلام كان ال 

بنا أن نكتفي بـبعض املالمـح املرسـومة يف نعرف اسم املؤلف معرفة دقيقة، حيسن 
 .)1(اإلنجيل نفسه
. إن اإلنجيل نفسه رصيح بأنه لشخص ثالث، وليس للحـواري متـى :الثاين

 : ففي اإلصحاح التاسع منه عند احلديث عن أول لقاء للمسيح بمتى العشار يقول

                                                           
 .35ص : مقدمة إنجيل متى: الكتاب املقدس)  1(
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فقال ومىض يسوع فرأى يف طريقه رجًال جالسًا يف بيت اجلباية يقال له متى، (
 .)1( )فقام فتبعه! له اتبعني 

وهذا النص رصيح من أن كاتب اإلنجيل شخص ثالث غـري املسـيح، وغـري 
ب . ج( وقـد كتـب السـيد . متى، وهذا األمر واضح ملن كان له أدنـى فهـم للغـة

أستاذ يف علم الالهوت بالكنيسة الربيطانيـة، كتابـًا، وبـني فيـه هـذه  وهو) فيلبس
نجيل ليس ملتى احلواري، وهـذا يفهـم أيضـًا مـن اإلصـحاح احلقيقة، وأن هذا اإل

 .ومل يقل وأنا متى) ومتى العشار: (العارش عند رسده ألسامء التالميذ حيث قال
. جيلالرسقات اهلائلة التي أخذها متى من مرقس الذي هو أول األنا :الثالث

تامئة اإلنجيل، فكيـف يرسـق سـتامئة آيـة مـن السـ بفإذا كان متى العشار هو كات
، هذا مع أن متى هو تلميـذ )إنجيل مرقس( واإلحدى والستني التي يشتمل عليها 

املسيح بينام مرقس ليس هو من التالميذ وربـام مل يشـاهد املسـيح يف حياتـه فكيـف 
يرسق التلميذ هذا العدد الضخم من اآليات من شخص مل يكن من التالميـذ، وال 

 .من الذين سمعوا من املسيح
 :ة إنجيل متىتاريخ كتاب
( فقيل إنه كتبه مـا بـني ) إنجيل متى(علامء النصارى يف تاريخ كتاب  لفاخت

أنـه كتـب يف ) إيريـونس(ويعتقـد ،)ول ديورانـت( قـال ). ميالدية 79-60سنة 
ولكنه مل يصل إلينا إال باللغـة اليونانيـة، وإن  -أي اآلرامية –األصل باللغة العربية 

بأنه من تأليف أحد أتباع متى، وليس من أقوال العشار  كان النقاد يميلون إىل القول

                                                           
 .9/9: مّتى)  1(
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عـامي (نفسه، وحتى أكثر العلامء يرجعون به إىل تلك الفرتة البعيدة املحصورة بني 
 .)1( )ميالدية 90 -75

وهذا االختالف يف كتاب اإلنجيل، وتاريخ كتابته، وضياع النسخة األصـلية 
رتجم الـذي ترمجـه إىل اللغـة اليونانيـة، التي كتبت باللغة اآلرامية، وعدم معرفة امل

وعدم معرفتنا بمقـدار تضـلعه بـاللغتني العربيـة واليونانيـة، وانقطـاع سـند هـذا 
 .، كل ذلك يوجب ضعف هذا اإلنجيل، وسقوطه عن احلجيةاإلنجيل

يميز بـني اخلبيـث  نه الالكاتب بأ) إنجيل متى( مرتجم) نورثن(وقد وصف 
ميز بني الرطب واليابس، ولـيس مـن البعيـد أن اطب ليل، ال يكخ ووالطيب، وه

بالـدس فيـه،  امواقـ -الذين حاربوا املسيح وأتباعه –يكون أحد أعداء املسيحيني 
أحـد علـامء ) نـورثن(عـن ) الفـارق( ويقوي هذا االحتامل ما نقله صاحب كتاب

النصارى عند تفسريه للفقرة الثانية واخلمسني مـن اإلصـحاح السـابع والعرشـين 
 :وهو قولهمنه، 

األرض تزلزت، وتشققت الصخور، وتفتحت القبور، وكثـري مـن أجسـاد ( 
الراقدين قاموا وخرجوا مـن قبـورهم بعـد قيامتـه، ودخلـوا إىل املدينـة  القديسني

املقدسة وظهروا لكثريين، واآلية حتكي أن املسيح قام من املوت بعـد الصـلب كـام 
 ).يزعمون 

لقول بـولس بـأن عيسـى أول القـائمني،  إن هذه الفقرة مناقضة: قال نورثن
هذه الرواية كاذبة، والغالب أن أمثـال هـذه احلكايـات : وباكورة الراقدين، ثم قال

                                                           
 -832ص : وقد تردد يف هذا  أيضًا صاحب قاموس الكتاب املقدس يف مادة متى. 208/ 11: قصة احلضارة)  1(

833. 
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اليهود، بعـدما صـارت أورشـليم خرابـًا، فلعـل أحـدًا كتـب يف  عند كانت رائجة
حاشية النسخة العربانية إلنجيل متى هذه اجلملة، وأدخلها الكتاب يف املتن، وهـذا 

 .)1(تن وقع يف يد املرتجم، فرتمجها عىل أهنا من األصلامل
سـنة (املاروين اللبنـاين يف كتـاب لـه طبـع يف بـريوت ) جرجس زوين(وقال 

 :واملرتجم من اللغة الفرنسية) 1873
للمسيح عىل ما ذهب ) 39سنة (إن متى كتب بشارته، أي إنجيله يف أورشليم 

، "أبيفانوس"س  ما ذهب إليه القديوالسبب يف ذلك عىل) إيرونيوس( إليه القديس
إما إجابة لليهود الذين آمنوا باملسيح، أو إجابـة ألمـر الرسـل، ومل يكتـب إنجيلـه 

 "أوسـيبيوس  "يف تارخيه، وقد وافق  "أوسيبيوس "باليونانية بل بالعربية عىل زعم
 إذ كان قد ذهب ليكرز باإليامن املسيحي يف) بانتيوس(    أن "إيرونيموس"القديس 

اهلند، وجد إنجيًال ملتى الرسول مكتوبًا بالعربانية، فجاء به إىل اإلسكندرية، وبقـي 
حمفوظًا يف مكتبة قيرص يف أيامه، لكن هذه النسخة العربانية قد فقدت، وبعد فقدها 

 .)2(ظهرت ترمجتها يف اليونانية، ومل يعرف الذي ترمجها
 : إنجيل مرقس -2

وقد ولد يف إقليم اخلمس مدن، تتلمذ عىل  كان مرقس هيوديًا من بيت الوي،
عىل يد ) م68عام (كام يف أعامل الرسل  –يد يطرس الرسول، وقتل يف اإلسكندرية 

عامي (وقد كتب إنجيله بناء عىل طلب أهل رومية، ما بني ) نريون(الوثنيني يف عهد 

                                                           
 .21ص : الفارق بني املخلوق واخلالق)  1(
 ).21ص : الفارق بني املخلوق واخلالق( وصاحب كتاب ). اءقصص األنبي(نقل ذلك النجار يف كتابه )  2(
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 ، ونقل فيه نظريات أستاذه بطرس، وكان بطرس يقـول بإنسـانية)ميالدية 60-70
 .)1(املسيح، وعدم الهوته باملعنى الذي أراده بولس، كام جاء يف أعامل الرسل

إن مرقس ألف إنجيله من ذكريـات  "):ببياس(نقًال عن ) ول ديورانت(قال 
إنجيـل (ويتفق الناقدون الثقـاة بوجـه عـام عـىل أسـبقية : نقلها إليه بطرس، وقال

-65عــامي (ارخيــه بــني يف الــزمن، عــىل ســائر األناجيــل، ويف حتديــد ت) مــرقس
 .)2(")م70

) إنجيل مـرقس(ذي كتب لويذهب ابن بطريق يف تارخيه، إىل أن بطرس هو ا
 .)3(بالرومية يف مدينة رومية، ونسبه إىل مرقس

 :إنجيل لوقا -3
هو من أوضح وأرصح األناجيل داللة عىل عـدم كونـه مـن كتـب الـوحي، 

حاح األول منه، يرصح لوقا بأنـه ففي افتتاحية اإلص: وذلك ألنه حيمل دليله بنفسه
 :كتب إنجيله لصديق له

إذا كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عنـدنا كـام سـلمها (
إذ قـد  -إلينا األولون الذين كانوا من قبل معًا بنني وخدامًا للكلمة رأيت  أنا أيضـاً 

ك أهيا العزيز  ثاوفيلس أن أكتب عىل التوايل إلي -تتبعت كل يشء من األول بتدقيق
 ).لتعرف صحة الكالم الذي علمت به

                                                           
 .2/22: أعامل الرسل)  1(
 .208 - 207/ 11: قصة احلضارة)  2(
 .1/44: تاريخ ابن بطريق)  3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثالث

386 
 

 

 

وكفى هبذا الكالم دليًال عىل أن األناجيل من وضـع أنـاس عـاديني وليسـت 
 .بكتب وحي

حـول لوقـا، واألغلـب عـىل أنـه مـن أهـل  البـاحثنيوقد اختلفت كلـامت 
املسـيح ، وأنه تلميذ بولس الذي كان عدوًا لدودًا للنصارى، وقـد آمـن ب)أنطاكية(

حل الكثري مما حرمته التـوراة، وهـو أبعد موته، وهو الذي شيد أركان النرصانية، و
هـذه املسـألة يف  الذي أدخل العقائد الوثنية  يف الديانة النرصانية، وسـوف نفصـل

 .الصفحات القادمة
وقد اتفقت كلامت العلامء عىل أن لوقا مل ير السيد املسيح، وقد كتـب إنجيلـه 

 .عىل أشهر األقوال) ميالدية 70-60عامي (انية بني باللغة اليون
وهـو الـنص  –واإلنجيل حسب نص القديس لوقـا  "): ول ديورانت( قال 

يعلـن أنـه يرغـب يف تنسـيق  -الذي يعزى عادة إىل العقد األخري من القرن األول
الروايات السابقة عن املسيح، والتوفيق بينهـا، وأنـه هيـدف إىل هدايـة الكفـرة، ال 

بـولس، ل ايهود ، وأكرب الظن أن لوقا نفسه كان من غري اليهود، وأنه كـان صـديقال
، وهو يقتبس كثريًا من كتابات مرقس، كام يقتبس منها )سفر أعامل الرسل( مؤلف 

ستامئة آية من الستامئة واإلحدى والستني، التـي ) إنجيل متى(متى، فإنك لتجد يف 
إنجيـل (، وجتد منها ثالثامئة ومخسني يف مرقس ليشتمل عليها النص املعتمد إلنجي

كثري من الفقـرات التـي توجـد يف ) إنجيل متى(تكاد تكون هي بنصها، ويف ) لوقا
 .)1( )إنجيل مرقص(لوقا، وال توجد يف 

                                                           
 .209/ 11: قصة احلضارة)  1(
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هو اإلنجيل الوحيد الذي له مقدمة، وهذه املقدمة موجهة إىل ) إنجيل لوقا(و
، ومـن هنـا )أعامل الرسل(ة يف ، وهو بنفسه صاحب املقدم)ثاوفيلس(رجل اسمه 

 .واحد) أعامل الرسل(، و)إنجيل لوقا(يرى الكثريون أن مؤلف 
 إنجيل يوحنا - 4

يرى الكثري  من علامء النصارى أن يوحنا صاحب اإلنجيل هـو يوحنـا أحـد 
 .ربني إليه ابن زبدي الصياد، وكان من املقتالميذه املسيح اإلثني عرش

كان يعمل صيادًا كأبيه، وبعد أن آمن باملسـيح  وقبل أن يؤمن يوحنا باملسيح،
وقد ألف إنجيله باللغة اليونانية، وهـو خيتلـف عـن األناجيـل الثالثـة . ترك مهنته

األخرى، فقد ركز فيه عىل الهوتية املسيح باعتباره كلمة اهللا، وخالق العامل، ومنقـذ 
 .البرشية

مـة التـي يرسـمها فهو يناقض األناجيل األخرى يف التفاصيل والصـورة العا
 .للسيد املسيح

 :تاريخ تأليف إنجيل يوحنا
( حول تاريخ تأليفه، فزعم بعض العلـامء أنـه كتبـه  الباحثنيكلامت  اختلفت

 98سـنة (قبل خراب أورشـليم، وذهـب آخـرون إىل أنـه كتبـه ) ميالدية 65سنة 
كـرة ومن سرب غور هذا اإلنجيل جيـد أنـه كتـب يف القـرن الثـاين، ألن ف). ميالدية

الهوتية املسيح ظهرت يف هناية القرن األول، ومل تكن معروفة عند املسيحيني قبـل 
ذلك، ولذا مل يتعرض هلا أصحاب األناجيل الثالثة، وإال لكان ذلك خيانة لألمانة، 
والعجب من الكنيسة كيف تركت العقيدة حـول املسـيح كـام تصـورها األناجيـل 
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لتي طرحها يوحنا يف إنجيله، فرتكت األناجيل الثالثة، وتبنت فكرة ألوهية املسيح ا
 .الثالثة، وتبنت فكرة يوحنا يف إنجيله، وهذا خالف موازين العلم واملنطق 

حنا حينام اختلف األساقفة يف حقيقة املسيح، وطلبـوا منـه أن وواحلاصل أن ي
يبني هلم ذلك، فكتب هلم إنجيله، فكانوا السبب يف كتابتـه، وبإحيـاء مـنهم، ال مـن 

 .روح القدس
هذا وذهب فريق آخر من علامء النصارى ومفكرهيم إىل أن هذا اإلنجيل ليس 

التـي شـارك يف تأليفهـا ) دائرة  املعارف الربيطانية( ليوحنا بن زبدي الصياد، ففي 
 :ما هذا نصه) إنجيل( أكثر من مخسامئة عامل من النصارى الغربيني، يف مادة 

وال شك، كتاب أراد صاحبه مضادة حـواريني أما إنجيل يوحنا فإنه ال مرية، 
لبعضهام، ومها القديسان يوحنا ومتى، ولقد أدعى هذا الكاتب يف متن الكتاب أنـه 
هو احلواري الذي حيبه املسيح، فأخذت الكنيسة هذه اجلملة عىل عالهتا، وجزمـت 
بأن الكاتب هو يوحنا احلواري، ووضعت اسمه عىل الكتاب، مع أن صـاحبه غـري 

 .ا يقيناً يوحن
وال خيرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي ال رابطـة بينهـا 

ولـو  –طوا بوبني من نسبت إليه، وإنا لنشفق عىل الذين يبذلون منتهى جهدهم لري
ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف الكتاب يف اجليل الثاين، باحلواري  -بأوهى رابطة

 . م تضيع سدى، خلبطهم عىل غري هدىيوحنا الصياد اجللييل، فإن أعامهل
وذهبت مجاعة ثالثة إىل أن هذا اإلنجيل تـأليف طالـب مـن طـالب مدرسـة 

 .اإلسكندرية
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بل صـنفها . إن إنجيل يوحنا ورسائله ليست من تصنيفه :وقالت مجاعة رابعة
 .بعضهم يف بداية القرن الثاين، ونسبها ليوحنا، ليتقبلها الناس، ويأخذوا هبا

إن هذا اإلنجيل كان يف األصل عرشين بابـًا، فأحلقـت : عة خامسةوقالت مجا
 .الباب احلادي والعرشين بعد موت يوحنا) أفاس(كنيسة 
هذا اإلنجيل ليس ليوحنا تلميذ املسيح، ويدل عـىل ذلـك أن  فإنالتحقيق بو

إن يوحنا الصياد كان شاهدًا عليها : مرقس ولوقا ذكرًا معجزة للسيد املسيح، وقاال
 .)1(معهام

ا يوحنا يف إنجيله فلو كان الكاتب هو يوحنا احلواري، هركوهذه املعجزة مل يذ
 .ملا فاتته هذه املعجزة التي كان شاهدًا عليها هذا أوالً 

الـذي ذكـره أصـحاب ) سـتيا أفخـار( –مل يذكر يوحنا العشاء الربـاين : ثانياً 
 مميـذه ليـأكلوه، فقـدع نفسه عشية موته لتالويس(األناجيل الثالثة، الذي قدم فيه 

، والعشاء الربـاين وسنيمجسمه مأكًال، ودمه مرشبًا، حتت أشكال اخلبز واخلمر املل
هذا من أهم األرسار املقدسة يف الديانة النرصانية، فكيف مل يذكره يوحنا يف إنجيله 

كان كاتب اإلنجيل هـو يوحنـا احلـواري ملـا  فلو. أنه كان حارضًا ذلك العشاء مع
ا احلـدث العظـيم، الـذي هـو مـن أهـم األسـس التـي بنيـت عليهـا غفل عن هذ

 .النرصانية
) سفر الرؤيا(باإلضافة إىل ما تقدم فإنه من غري املعقول أن يكون كاتب : ثالثاً 

 بيـنام، منهجا دينيـا) سفر الرؤيا(منهج،  وذلك ألن )إنجيل يوحنا(هو نفسه كاتب 

                                                           
 .36-9/28: لوقا. 8-9/1: مرقس)  1(
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ه، وبدايته تـدل عـىل أن الكاتـب كـان اليونانية غالبة علي الفلسفةإنجيل يوحنا فإن 
 .متأثرًا بالفلسفة، أو فيلسوفاً 

كل يشء بـه .. يف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا( 
كان، وبغريه مل يكن يشء مما كان، فيه كانت احلياة، واحلياة كانت نور الناس، والنور 

 .)1()ييضء يف الظلمة، والظلمة مل تدركه
خامتة هذا اإلنجيل دليل رصيح عىل أن كاتبه غري يوحنا التمليذ، ففـي : رابعاً 

اآلية الرابعة والعرشين من اإلصحاح الواحد والعرشين، وهي آخـر فقـرة يف هـذا 
هذا هو التلميذ الذي يشهد هبذا، وكتب هذا، ونعلم أن : ( اإلنجيل، يقول الكاتب
هذا هو ذلك التلميـذ الـذي ): (م1844م، و 1823سنة (شهادته حق، ويف طبعة 

م 1825سنة (ويف طبعة ). شهد هبذه ، وكتب هذه، ونحن نعلم أن شهادته هي حق
وهذا هو التلميذ الثاين يشهد هبذه األشياء، ويكتبها، ونحن نعلم أن ): ( م1826و 

الشاهد هبذه األمـور،  وهذا التلميذ هو) (م1882سنة (شهادته صادقة، ويف طبعة 
 ).هلا، وقد علمنا أن شهادته حقوهو الكاتب 

فجميع هذه النصوص تستخدم ضمري الغائب، بيـنام الكاتـب يقـول يف حـق 
، بصيغة املتكلم، وهذا مما يدل عىل أن الكاتب هو غري يوحنا، )علمنا ونعلم: (نفسه

 .)إنجيل يوحنا( كتابه الذي سامه قل عنها يفنوقد وجد شيئًا من مكتوبات يوحنا، ف
بالهوتية املسيح، وأنه كلمة اهللا، وخالق العـامل، ) إنجيل يوحنا( تفرد: خامساً 

ومنقذ البرشية، وهو دليل ال يقبل الشك عىل أن هـذا اإلنجيـل كتـب بعـد القـرن 
، وذلــك بعــد أن بعــث امللــك )جممــع نيقيــة(الثالــث املســيحي، وبعــد ان انعقــد 
                                                           

 .5-1/1: يوحنا)  1(
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)  نيقيـة(مدينـة إىل مجيع البلدان، فجمع مـن البطاركـة واألسـاقفة يف ) قسطنطني(
رجًال، وبعد االختالف والتناحر بينهم يف حقيقة املسيح، عمد اإلمرباطـور 2048

الوثني الذي مل يتخل عن وثنيته وإنام تعمد يف آخر حلظات حياته  ، وهو)قسطنطني(
وبام أن اإلمرباطور كان يميـل إىل القـول بألوهيـة املسـيح، . وهو عىل فراش املوت

، مـن أشـد املتعصـبني )أسقفا 318(فاختار من املجتمعني ) سبول(طبقًا  ملا زعمه 
 .لرأيه، وألف منهم جملسًا خاصًا، خوله إصدار ما يراه من قرارات

وضع امللك للثالثامئة  "):ابن البطريق(ويف هذا الصدد يقول املؤرخ املسيحي 
ه وسـيف هظيًام، وجلس يف وسطهم، وأخذ خامتـع الثامنية عرش أسقفًا جملسًا خاصاو

قد سلطتكم اليوم عىل مملكتي، لتصنعوا ما ينبغي : وقضيبه، فدفعه إليهم، وقال هلم
فباركوا امللك، وقلدوه سيفه، . لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين، وصالح املؤمنني

ووضـعوا لـه أربعـني كتابـًا يف السـنن . أظهر دين النرصانية، وذب عنه: وقالوا له 
 ."والرشائع

 :ت التي اختذوها يف ذلك املجتمعومن أهم القرارا
 .القول بإثبات ألوهية املسيح وإقرار عقيدة التثليث -1
 .تكفري من يقول بإنسانية املسيح -2
إحراق مجيع الكتب التي ال تقول بألوهية املسيح، أو حتـريم قراءهتـا، ومـن  -3

هذه الكتب أناجيل فرق التوحيد التي تقرر برشية املسيح، وأنه رسول فقط 
 *).ل برناباإنجي(ومنها
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حترم كل قائل بوجود زمن مل يكـن . إن اجلامعة املقدسة، والكنيسة الرسولية(
ابن اهللا موجودًا فيه، وأنه مل يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد يف اإلثنني، أو من يقـول 

وكل من يؤمن أنـه خلـق، . إن االبن وجد من مادة، أو جوهر غري جوهر اهللا األب
 .)1()، ويعرتيه ظل دورانأو يقول أنه قابل للتغيري
 :موضوع إنجيل يوحنا

 :ونحن نعرف رأينا يف النقاط التالية
 .كان لدى يوحنا بن زبدي بعض من مذكراته املكتوبة عىل عادهتم -1
طلب منه تأليف إنجيل فلسفي إلثبات الهـوت املسـيح وللـرد عـىل إتبـاع  -2

 .ح الكلمةالكنيسة يف تأليه املسي الجتاهاملضادة  واالجتاهاتاملعمدان 
فلم تسمح ظروف حياته بتحقيقها ومل . مات يوحنا قبل حتقيقه لرغبة الكنيسة -3

ومل يشهد أحد تالميذه بـذلك، فقـد مـات يف . ينقل أنه سلم اإلنجيل لطالبيه
 .هناية القرن األول تقريباً 

كان يوحنا الشيخ موجودًا فقام بالتأليف مستعينا بمذكرات يوحنـا املكتوبـة  -4
ورية املسموعة إال أهنا حوهلـا عـن مضـموهنا وحررهـا لتكـون وذكرياته املر

شهادة لإلله الكلمة وكان ذلك يف الربع األول من القـرن الثـاين، وبمعاونـة 
الـذي  أبـوليسجمموعة من فالسفة الشتات الوافدين من اإلسـكندرية مثـل 

 .عىل ذلككان مقتدرًا 

                                                           
 .233 - 232ص : أيضًا قاموس الكتاب املقدسراجع . 33 -32ص : النرصانية واإلسالم)  1(
 هنا ختصيص النجيل برنابا لنه انجيل مطبوع*  
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عـد الفـراغ مـن لريوج وكان ذلـك ب "يوحنا"عندما ظهر اإلنجيل محل اسم  -5
ة رغبة حلاجة الكنيسة امللحة يف مواجهة الفلسـفة تومل ينظر أحد نسب. التأليف

 .املناهضة واالجتاهات
ــفي  -6 ــودي الفلس ــل اليه ــابع اإلنجي ــاهرة يف ط ــيخ ظ ــا الش ــح يوحن مالم

 .اليوناين البليغ االسكندراين
صاحب األسـلوب  وهي غري مالمح يوحنا بن زبدي عديم العلم، العلمي، -7

باألخطاء اللغوية التي ال يقـع فيهـا تلميـذ مبتـدئ يف مدرسـة   لئيك املالرك
 .يونانية

يتمسك املقلدون مع أنه ينفي بطابعه الفلسفي أن يكون ابن زبدي هومؤلفـه 
 .ومل يعرت بابن زبدي بل حتدث عنه بأسلوب الغائب
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نالحظ أن القرآن يطلب من أتباعه أن يؤمنوا بجميع الكتب التي نزلت  :أوالً 

 :قبله عىل أنبياء اهللا ورسوله
ـا : صحف إبراهيم، وتوراة موسى،  وزبور داود،  وإنجيل عيسـى ﴿ُقـْل آَمنَّ

َما ُأنِزَل َعَلْينَا َوَما ُأنِزَل َعَىل إِْبَراِهيَم َوإِْسَامِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواألَْسـَباِط بِاهللاِّ وَ 
ـنُْهْم َوَنْحـُن َلـُه  ُق َبـْنيَ َأَحـٍد مِّ ـْم الَ ُنَفـرِّ ِ هبِّ وَن ِمن رَّ بِيُّ َوَما ُأوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَّ

ُموَن﴾   ].84: آل عمران[ُمْسلِ
يقابل هذا املوقف اإلجيايب موقف آخر سلبي إذ إننا نقع عىل آيات عديدة : ثانياً 

ُ َلُكْم َكثِريًا : هياجم فيها أهل الكتاب فيقول َتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ ﴿َيا َأْهَل اْلكِ
َن  َتاِب َوَيْعُفو َعن َكثٍِري َقْد َجاءُكم مِّ ُفوَن ِمَن اْلكِ َّا ُكنُتْم ُختْ بِـٌني﴾ ممِّ َتـاٌب مُّ اهللاِّ ُنـوٌر َوكِ

 ].15: املائدة[
وهناك آيات يوبخ فيها اليهود والنصارى ألهنم حرفوا وزوروا كتبهم املقدسة 

ـقَّ َوَأنـُتْم : ملبسني احلقيقة ثوب الباطل  ـِل َوَتْكُتُمـوْا اْحلَ ـقَّ بِاْلَباطِ ﴿َوالَ َتْلبُِسوْا اْحلَ
 ].42: البقرة[َتْعَلُموَن﴾ 

ا للناس أن ما يقولونـه وربهنكام أنه يتهمهم بتحريف ألفاظ كلامت الكتاب لي
َتـاِب : موجود حقيقة َتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلكِ َتُهم بِاْلكِ ﴿َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريقًا َيْلُووَن َأْلِسنَ

  من الكتب المقدسةالقرآن  موقف
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َتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اهللاِّ َوَما ُهَو ِمنْ  ِعنِد اهللاِّ َوَيُقوُلوَن َعـَىل اهللاِّ  َوَما ُهَو ِمَن اْلكِ
 ].78: آل عمران[اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ 

نكتفي باإلشارة إىل هذين املوقفني املتناقضـني يف القـرآن وننتقـل إىل موقـف 
املسلمني من اإلنجيل لنفهم أيضًا كيف يفرسون هذا التنـاقض الظـاهر يف موقـف 

 .القرآن
 

 
مما ال شك فيه أن موقف املسلمني مـن اإلنجيـل ال يمكـن أن يكـون خمالفـًا 
ملوقف القرآن ولكنهم يف معظم األحيان يعتمدون عىل املفرسـين الـذين بـدورهم 
يستندون إىل األحاديث النبوية ومصادر أخرى لرشح هذه املواقف التـي تتـأرجح 

 .واضيع اجلوهرية، ولكنها تلتقي يف املواالعتدالبني التشدد 
 :نكتفي بعرض املبادئ دون الدخول يف النقاش

 "كتـاب"ويفرس املسـلمون معنـى كلمـة . كتاب النصارى اإلنجيل هو -1
رشعًا بأنه كالم من كالم اهللا تعاىل فيه هدى ونور يوحي اهللا به إىل رسول من رسله 

وكتابة مهام  فكلمة كتاب تشمل إذن كل ما أوحى به اهللا لفظًا ومعنى. ليبلغه للناس
 .اختلفت اللغات التي نزل فيها

ب كانت تستمد معلوماهتا من نبغ واحد هـو الكتـاب إال أن مجيع هذه الكت - 2
وليس هذا اللوح املحفوظ يف احلقيقة سـوى . الكبري أو اللوح الكبري املحفوظ يف السامء

يٌد : القرآن ذاته ِ  ].22 - 21الربوح [ يف لوٍح حمفوظ﴾ * ﴿َبْل ُهَو ُقْرآٌن جمَّ

  موقف المسلمين من اإلنجيل
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واألناجيـل  "إنجيل عيسـى"يميز املسلمون بوضوح بني كتاب يسمونه  -3
فهم يؤكدون باإلمجاع أن هذا اإلنجيـل قـد . األربعة املتداولة يف األوساط املسيحية

نزل عىل عيسى من عند اهللا، فهو كتاب الوحي اإلهلي إذ ال بد لكل مرسـل أو نبـي 
ًة َواِحدَ : من كتاب ـيَن َوُمنـِذِريَن َوَأنـَزَل ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ ِ ـَني ُمَبرشِّ بِيِّ ًة َفَبَعـَث اهللاُّ النَّ

َتاَب بِاْحلَقِّ لَِيْحُكَم َبْنيَ النَّاِس فِيَام اْخَتَلُفوْا فِيِه﴾   ].213: البقرة[َمَعُهُم اْلكِ
اإلهلي،  وهوا ألصلويؤكدون أيضًا إن إنجيل عيسى املذكور يف القرآن،  -4

 االعتقـادوال يصح بنظرهم . "بإنجيل عيسى "ًام وتكرارًا قد ضاع فهم يطالبون دائ
بأي كتاب من العهدين القديم واجلديد عىل أنه كتـاب مـن عنـد اهللا أو أنـه حيـوي 

 .الوحي اإلهلي
يفهم املسلمون دعوة القرآن إىل اإليامن بالكتـب التـي سـبقته فقـط مـن  -5

اهللا واإلخـالص لـه حيث العقيدة ذاهتا التي يعرتف هبا القرآن، وتلخص بتوحيـد 
 ."فهذه األسس ال ختتلف باختالف الرسل واألمم "وبآيات األخالق 

أما سبب رفض املسلمني لألناجيل األربعة فيستند عىل رأهيم بأهنـا غـري  -6
واحلواريون هم الصاحلون وأنصـار املسـيح . منزلة من اهللا بل هي تأليف احلواريني

بمعصومني وليسوا أيضًا رسل الرب،  ولكنهم ليسوا من األنبياء، لذلك فهم ليسوا
لذا فهذه األناجيـل هـي عبـارة . بل تالميذ أرسلهم لكي يبرشون بام ورد يف إنجيله

عن ذكريات أو كتب تتحدث عن حياة وأعامل وتعاليم املسيح، فهي ليست سـوى 
أعامل برشية حمضة، وليست كام يدعى املسيحيون كتبًا دونت بإهلام اهللا، وال حتـوي 

 .ورد يف إنجيل عيسىكل ما 
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كام يشكك معظم املسلمون بصحة وتارخيية األناجيل األربعـة وخاصـة  -7
وإذا اعتمدها بعضهم فام ذلك إال للكشف عن اآليات التي بحسب . إنجيل يوحنا

 .هو حممد "الفراقليط"رأهيم، تشري إىل أن املسيح ليس إهلا، أو إىل أن الروح القدس 
األربعة يستند أيضـًا إىل انقطـاع التـواتر إن تشكيك املسلمني باألناجيل  -8

واملسـيح، وعـالوة عـىل ذلـك يقولـون إن هـذه ) مـرقس ولوقـا(بني اإلنجيليني 
األناجيل مألى باالختالفات والتناقضات من حيث املكان والزمان ورواية احلدث 

 .الواحد وللربهان عىل أقواهلم يعمدون إىل مقارنة النصوص اإلنجيلية فيام بينها
ويتهمون املسيحيني بأهنم حرفوا زوروا وبدلوا الكتب املقدسة كام هذا  -9

َتاِب : يؤكدون أهنم قد حموا وأخفوا وحوروًا كل ما يتعلق برسالة حممد ﴿َيا َأْهَل اْلكِ
َتاِب َوَيْعُفو َعـن َكثِـريٍ  ُفوَن ِمَن اْلكِ َّا ُكنُتْم ُختْ ُ َلُكْم َكثِريًا ممِّ  َقـْد َقْد َجاءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ

بٌِني﴾  َتاٌب مُّ َن اهللاِّ ُنوٌر َوكِ  ].15: املائدة[َجاءُكم مِّ
حممـد املرسـل  جميءولكي تعرب هذه الكتب مقبوالً، البد من أن تشمل نبوءة 

واإلنجيل  التوراة﴿ الذي جتدونه مكتوبًا عندهم يف : إىل الناس كافة كام ذكر القرآن
 ].157: عرافاأل[يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر﴾ 

با أكثـر مـن األناجيـل األخـرى اإن معظم املسلمني يثقون بإنجيل برن - 10
، رغـم أن املسـلمني ال ألنه يذكر حممدًا ويتامشـى مـع األفكـار الـواردة يف القـرآن

 .يعرتفون إال باإلنجيل الذي نزل عىل عيسى عليه السالم
ناجيـل ولكننا نجد بعض املسلمني املعتدلني الـذين قبلـوا تارخييـة األ - 11

واعتمدوا النصوص باحرتام بالغ، ولكنهم ظلوا يف نطاق علـم التـاريخ أو التأمـل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



401 
 

 موقع القرآن من اإلنجيل: السابعالفصل 

  

 

اس حممـود أمثال عب. (الشخيص، ومل يقبلوا بأهنا ملهمة أو أهنا حتوي الوحي اإلهلي
 .)العقاد وخالد حممد خالد

القرآن الكتاب األوحد ألنه حيوي  اعتبارإن مجيع املفرسين ينتهون إىل  - 12
ي بأمجعه الذي أعطى إىل األنبياء ألن دين اهللا واحد، وهو يفـوق مجيـع الوحي اإلهل

 ).خاتم النبوة(الكتب السابقة، ال بل ينسخها ألنه 
وبالنسبة هلم يبقى القرآن امليـزان الثابـت واملعيـار األوحـد لقبـول أو  - 13

إن  ": رفض أي نص من الكتاب املقدس، وإليكم القاعدة التي يتبناهـا املسـلمون
ل نص من نصوص كتب أهل الكتاب احلالية  سواء أكانت خربًا تارخييًا مضمون ك

ه السنة فهو مقبول عندنا صدق  رشعيًا، إن صدقة القرآن أوأو حقيقة علمية أو حكامً 
مردود عندنا يقينًا، وإن سـكت القـرآن  يقينًا، وإن كذبه القرآن أو كذبته السنة فهو

نسكت عنـه، فـال نصـدق وال نكـذب وسكتت السنة عن تصديقه أو تكذيبه فإننا 
دالئـل الواقـع عـىل  الحتامل الصدق والكتب فيـه إال إذا دلـت دالئـل العقـل أو
 .)1(ذيب كت تصديقه أو تكذيبه فإننا نتبع حكم هذه الدالئل من تصديق أو

 

  
 )ومبرشًا برسول يأيت من بعدي إسمه أمحد(

مـن العربانية، واليونانية، والسـامرية،  وكـل قـوم : هناك ثالث نسخ للتوراة
يدعون أن نسختهم هي الصحيحة، وهناك فروق واضحة بني طبعات أهل الكتاب 

طمـس  وقد أدى هذا التحريف إىل ذهاب كثري من البشارات أو. التوراة وترمجاهتا
                                                           

 .296ص :حبنكه )  1(

  واإلنجيل التوراةمحمد في  البشارة بالنبي
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 معاملها، ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات يشء كثري، وال ختفى هذه البشارات
 .متجردا من اهلوى uعىل من يتأملها، ويعرضها عىل سرية رسول اهللا 

وقد أطلع بعـض العلـامء  uبعض هذه البشارات باسم حممد  تحرصلقد 
املسلمني عىل هذه النصوص، ولكن التحريف املستمر هلذا الكتاب أتى عـىل هـذه 

مـد يـا إين جعلت أمرك حممدا، يـا حم: (النصوص، فمن ذلك ما ورد يف سفر أشعيا
، وقوله إن اسم حممد موجـود مـن األبـد )قدوس الرب، اسمك موجود من األبد

 ).ندل يف طينتهجكنت نبيا وإن آدم مل: ( uموافق قول الرسول 
 ألتوامـت: (اح الثالـث مـن سـفر حبقـوقويف التوراة العربانية  يف اإلصـح

 ).األرض من حتميد أمحد، ملك بيمينه رقاب األمم
، واألخــرى املطبوعــة يف 1848ة يف لنــدن قـديًام ســنة ويف النسـخة املطبوعــ

، والنسخ القديمة جتد يف سفر حبقوق النص يف غاية الرصـاحة 1884بريوت سنة 
لقد أضاءت السامء مـن هبـاء حممـد، وامـتألت مـن محـده، زجـرك يف :( الوضوح

 ).األهنار، واحتدام صوتك يف البحار، يا حممد أدن، لقد رأتك اجلبال فارتاعت
  :املراجع التي ذكرت هذه البشارات ومن

 .اجلواب ملن بدل دين املسيح البن تيمية -1
 .الرسل والرساالت للدكتور عمر األشقر -2
 .اللغة العربية واللغة األملانية املرتمجة إىل  نسخة من التوراة واإلنجيل -3

ففي سـفر التثنيـة اإلصـحاح  uن يذكر مكان مبعث النبي ايف بعض األحي
أقبل الرب من سيناء، وأرشق هلم من سعري، وجتىل مـن جبـل : ( الثالث والثالثون
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وسيناء هي املوضع الذي كلم اهللا فيه موسى، وساعري املوضع الذي أوحى ). فاران
وكـون جبـال  uاهللا فيه لعيسى، وفاران هي جبال مكة، حيث أوحى اهللا ملحمد 

ماكن املقدسـة وقد مجع اهللا هذه األ. فاران هي مكة، دلت عليه نصوص من التوراة
وذكـرت التـوراة . ﴿والتني والزيتون وطور سينني، وهذا البلد األمـني﴾: يف قوله

مكان الوحي إليه ففي سفر أشعيا اإلصحاح الواحد والعرشون وهي من جهة بالد 
 . العرب يف الوعر وقد كان بدء الوحي يف بالد العرب يف الوعر يف غار حراء

وإشارة إىل اجلهة  uعن هجرة الرسول  ويف هذا املوضع من التوراة حديث
هاتوا ماء ملالقاة العطشان يا سكان أرض تـيامء، وافـوا اهلـارب : ( التي هاجر إليها

بخبزة فإهنم من من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف املسـلول، ومـن أمـام 
ذا ، وتيامء مـن أعـامل املدينـة املنـورة، وإ)القوس املشدودة، ومن أمام شدة احلرب

 .uنظرت يف النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول 
فإنه هكـذا قـال يل السـيد يف مـدة سـنة كسـنة :(وتكملة النص السابق يقول

األجري يفنى كل جمد قيدار، وبقية قيس أبطال بني قيدار تقل، ألن الرب إله إرسائيل 
األجـري مـن  وهذا النص يتحدث عن معركة بدر،  فنه بعد سـنة كسـنة). قد تكلم

اهلجرة كانت وقعة بدر، وفني جمدر قيدار، وقيدار من أوالد إسامعيل، وأبناؤه أهل 
 .مكة، وقد قلت قيس أبناء قيدار بعد غزوة بدر

ففـي  سـفر  uوأشارت بعض نصوص التوراة إىل مكان هجـرة الرسـول 
ي سكنها لرتفع الربية ومدهنا صوهتا، الديار الت: (أشعيا اإلصحاح الثاين واألربعون

وقيـدار ..) قيدار، لترتنم سكان سالع من رؤوس اجلبال ليهتفوا ليعطوا الرب جمداً 
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أحد أبناء إسامعيل كام جاء يف سفر التكوين اإلصحاح اخلامس والعرشـون العـدد 
 .وسالع جبل سلع يف املدينة املنورة.  الثالث عرش

الفضاء كل يـوم والرتنم واهلتاف ذلك األذان الذي كان وال يزال يشق أجواء 
مخس مرات، وذلك التحميد والتكبري يف األعياد ويف أطـراف النهـار وآنـاء الليـل 

 .كانت هتتف به األفواه الطاهرة من أهل املدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع
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M: 
م .ق 2066نحو سنة  uأصل فكرة املسيح العاملية، ترجع إىل عهد إبراهيم 

بني اإلسالم بحساب التواريخ عند النصارى فإنـه ملـا دعـى قومـه إىل تـرك عبـادة 
األصنام وأرادوا إحراقه بالنار، طلب من اهللا أن ينجيه من رشهم، فنجـاه وحفظـه 

ك يف نسلك مجيع أمم األرض ففي سفر ستكون مباركا وسنتبار: من الرش، وقال له
أي أمـش بالـدعوى إىل ) رس أمامي وكـن كـامالً : ( أن اهللا قال إلبراهيم: التكوين

 .ه إىل فاجعل عهدي بيني وبينكجمعرفتي وإسالم الو
بـذايت : ونادى مالك الرب إبرهيم ثانية من السامء وقـال:( ويف سفر التكوين

. لت هذا األمر ومل متسك ابنـك وحيـدكإين من أجل أنك فع: أقسمت يقول الرب
أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثري احلوم ويرث نسـلك بـاب أعدائـه ويتبـارك يف 

 ).نسلك مجيع أمم األرض
حمصـورة يف نسـل ولديـه : وشاءت إرادة اهللا أن تكون بركة إبراهيم يف األمم

جمـيء تدل عىل  uإسامعيل وإسحاق ومن هذا النص تبني عىل أن بركة إسامعيل 
هيدي األمم  إهليه، ليكون معه رشيعة uنبي عظيم يف املستقبل من نسل إسامعيل 

وهذا النبي العظـيم الـذي تبـدأ مـن جـوده بركـة  r) حممد (اجلمل حليانواسمه 
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بركة إسحاق يف األمم، أطلق عليه اليهود والناس  بمجيئهإسامعيل يف األمم وتنتهي 
 ).املسيح(لقب 

 :أصل كلمة املسيح
 .اهلاء وامليم مفتوحتني مفخمتني نجد) هاماشيح(للغة العربانية يف ا -1
واآلرامية هي الرسـيانية وجـاءت هكـذا يف ) مشيح(ويف اللغة اآلرامية  -2

 .كتب تفسري القرآن الكريم
 ).مسيح( ويف اللغة اليونانية -3
ويف اللغة العربية تنطق الشـني سـينا، ولـذلك نطقـوا الكلمـة اآلراميـة  -4
( ويف دائرة املعارف اليهودية حتـت كلمـة مسـيا   Messiahًامس یح نطقوها ) مشيح

ــالعربي هامــا شــياح ــاآلرامي  Ha- Mashah) املســيح ب  Meshih "ماشــيحا"وب
 ."ماشياح كإسمومعناها املمسوح وتأيت الكلمة بدون األلف والالم 

 :ويف إنجيل يوحنا
 .مسيا الذي تفسريه املسيح -  أ

جـاء  فمتـى ،يقال له املسيح يـأيت أنا أعلم أن مسيا الذي: قالت له امرأة - ب
 .ذلك خيربنا بكل يشء
موسـوعة املفـاهيم (يف كتابـه  يعبد الوهاب حممـد املسـري/ ويقول الدكتور

 The Messiah واملاشـيحانية ) املاشـيح(حتت عنـوان ) واملصطلحات الصهيونية
and Messaih   أي مسح بالزيت املقدس وكـان  "مشح"مشتقة من الكلمة العربية
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 عالمة عىل أنـه أصـبح اميبهصرأس امللك والكاهن بالزيت قبل تنهود يمسحون الي
 .واآلخر كاهنا ملكاً 

ولكن املعنى تطور ومعنى الكلمة جتدد فيام بعد فأصبحت تشري إىل ملك مـن 
ليجمع شتات املنفيني ويعـود هبـم ) uإلياس (نسل داود سيأيت بعد ظهور النبي 

، عاصـمة أورشليموحيطم أعداد إرسائيل، ويتخذ ويعيد بناء اهلياكل ) صهيون(إىل 
له وحيكم بالرشيعة املكتوبة والشفوية والسـالم سـيعم العـامل عنـد جمـيء املسـيح 

 .وسيكون يف األرض رخاء وسعة رزق

 يتساءل البعض من هو املسيح؟
إن املسيح هو املنقذ أو املخلص الذي ينتظره اليهود وقد ظل اليهود الـذين مل 

هنم اينتظرون قدوم املسيح وأخذ أحبـارهم ورهبـواستمروا ع املسيح يعرتفوا بيسو
وكان التلمـود قـد تنبـأ بمـيالد . حيددون تاريخ وصوله وفشلت كل هذه التنبؤات
ملعبد األول تـم تـدمريه عـىل يـد املسيح حلظة تدمري املعبد الثاين ومن املعروف أن ا

غريقي أمـا الثـاين عـىل أيـدي نس اإلخا الثاين فكان عىل يد أنطوالبابيل أم تنرصبخ
 .الرومان 
ظهـر األصـوليون املسـيحيون ليؤكـدوا أن املسـيح  قرن ونصف تقريبانذ وم

مسـيح اليهـود الـذي ينتظرونـه فيعرتفـون بـه  يسوع سيعود ثانيـة وسـيكون هـو
ملسيح سيعود فعًال ولكن بينام رأت طائفة أخرى أن ا! ويدخلون يف الديانة املسيحية

النتظار والصالة بينام رأت فئة أخرى أن عـودة املسـيح رمزيـة سوى ا همليس علي
 .فهاك آيات تشري بخراب الكون وآيات أخرى تشري خللوده
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وفكرة جميء املسيح مل تكن عقيدة أساسية عنـد اليهـود يف األسـفار اخلمسـة 
نزلت عىل موسى ومل تظهر إال أثنـاء االضـطهاد، أي أن أهنا األوىل التي يرد اليهود 

 .جميء مسيح منقذ مرتبطة باحلاجة إليه وليست عقيدة مؤكدةفكرة 
 

 
موضوع ظهور املسـيح الـدجال ومعركـة  ولسأتنا الكتاب وبني سطور هذا 

 :بيشء من االختصار هرجمدون
 :الدجال والناس -

بلغ احلديث عند الدجال حد التواتر، وكذلك األحاديث التـي رويـت عنـه، 
حدًا من أرشاط الساعة ونظرا للفساد واخلوف الذي حيدث عنـد وا  ه يعتربوظهور

وية ما قيل يف الدجال من أحاديث حتى اجميئه يف األرض فقد حث أهل العلم عىل ر
إهنا لن تقوم حتى ترون قبلها : (والسالم  قال الرسول عليه الصالة. يعلمها الناس
لوع الشـمس، مـن مغرهبـا، نـزول الدخان، الدجال، الدابة، ط: كرذعرش آيات، ف

باملرشـق، املغـرب، وجزيـرة : عيسى ابن مريم، يأجوج ومأجوج، ثالثـة خسـوف
 ).العرب، آخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمرشهم

 :عالمات تظهر قبل ظهوره
 :معسكر اإليامن ومعسكر الكفر -1

ر اإليـامن فر ويمثـل معسـككحيث سينقسم العامل إىل معسكرين اإليامن، وال
املسلمون الذين يعبدون اهللا وحده ويؤمنون أن حممـدًا آخـر األنبيـاء وأهنـم مجيعـًا 

  المسيح الدجال
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من اهللا تعاىل، أما معسكر  وأهنم إن حاربوا فهو أمر) اهللاال إله إال . (دعوهتم واحدة
 ومـنهم اليهـود وهـم الكفر فهم الكافرون املرشكون باهللا وأن اهللا كغريه من البرشـ

 .النصارىو أصحاب الدجال
 :القحط ظهور -2

قبل خروج الدجال بثالث سنني تتواىل عىل األمـة سـنوات القحـط واجلـوع 
مطرهـا ويـأمر  1/3وانحباس املطر، فيـأمر اهللا السـامء يف السـنة األوىل أن حتـبس 

 2/3مطرها واألرض  2/3نباهتا ويف السنة الثانية أن حتبس  1/3األرض فتحبس 
 .حتبس كل مطرها واألرض كل نباهتانباهتا ويف الثالثة يأمرها أن 

 :اآلثام واملعايص انتشار -3
وهي موجودة  منذ األزل إال أن ظهور اإلسالم خففها وأخفاها ولكـن قبـل 

وبشـكل واضـح فينترشـ الربـا، الزنـا،  ةء الدجال ستعود إىل الظهـور وبكثـرجمي
الظهور وهذه الظاهرة قد بدأت ب. شبه الرجال بالنساء والعكستووالقامر، اخلمر، 

 .وبتشجيع من قبل أهل احلل والعقد
 :انتشار الظلم -4

حيث يعم الظلم ويصبح الغني والقوي مها أسياد األرض وقد بـدأت أيضـًا 
 .أقرب الطرق إىل الدمار واخلراب   حصل مع أمريكا اليوم فالظلم هوبالظهور كام

 :ادعاء النبوة -5
الساعة حتى يبعث  ال تقوم:( أن الرسول عليه الصالة قال  tأيب هريرة  عن

 ..)دجالون كذابون قريب من ثالثني كل يزعم أنه رسول اهللا
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 :فتح القسطنطينية  -6
امللحمــة العظمــى، وفــتح :( قــال rعــن النبــي  tعــن معــاد بــن جبــل 

 ).القسطنطينية، وخروج الدجال يف سبعة أشهر
 .نخل بيسان يصبح غري مثمر -7
 .بحرية طربية سوف جيف ماؤها -8
 .طني تفيض باملاءعني زغر يف شامل فلس -9

 :متى خيرج الدجال
يروى أنه سيكون للمسلمني شأن كبـري وقـوة هائلـة وسـيقاتلون أعـداءهم 

 واه مسـلم يفروينترصون عليهم قبل ظهور الدجال، لذلك يغضـب فيظهـر فقـد 
 ).يغضبها ةإنام خيرج الدجال من غضب( صحيحه

 :من أين سيخرج
وهو مستقبل املرشـق يقـول جاء يف صحيح مسلم عن الرسول قال قوله هذا 

 ).أال إن الفتنة ههنا أال أن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان
الرسول أن خروج الدجال سـيكون مـن املرشـق وقد أمجعت األحاديث عن 

 :أماكن 3فقد ورد يف األحاديث  ؟ولكن من أين
 خراسان  -1
 أصبهان -2
 .بني الشام والعراق -3
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 : صفات الدجال
املة يف عدة أحاديث متواترة ومتفق عليها وهي ال وردت أوصاف الدجال ك

 :ختفى عىل أي إنسان يراه ومن هذه األوصاف
 .أعور -1
 .مكتوب بني عينيه كافر -2
 :جفال الشعر -3

الدجال أعور العني  اليرسى، جفال (قال عليه الصالة . أي شعره كثيف كثري
 .رجل شاب قصريا فحجالشعر 

 أعامل الدجال
يه من الوسائل واألسلحة التي يسـتطيع هبـا أن طيعسوف يبعث اهللا الدجال 

 .دعهم ويصفهم إىل صفهيضل الناس ويغوهيم وخي

 كم يمكث الدجال يف األرض؟
رويت عدة أحادث عن الرسول تبني لنا املدة التي سـيمكث هبـا الـدجال يف 

حروب مع املؤمنني املسلمني  األرض ويف خالل هذه املدة، سيخوض الدجال عدة
سى بن مريم، وستكون  الغلبة ملعسـكر اإلسـالم حيـث قـال عليـه ومع املسيح عي

أربعون يومـًا يـوم كسـنة : يا رسول اهللا وما لبثه يف األرض؟  قال: قلت :( الصالة
يا رسـول اهللا فـذلك اليـوم : قلت. ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم

 ..).أقدروا له قدره: الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال ال
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 :أماكن ال يدخلها الدجال
لـيس مـن بلـد إال سـيطؤه : (  rعن أنس بن مالك قـال وقـال رسـول اهللا 

الدجال إال مكة واملدينة ليس من نقاهبا نقب إال عليه املالئكة صافني حيرسوهنا ثـم 
 ).ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات فيخرج اهللا كل كافر ومنافق

ال يدخل املدينة رعب املسيح الـدجال : ( قال rوروى عن أيب بكر أن النبي 
 ).هلا يومئذ سبعة أبواب عىل كل باب ملكان

عىل أنقاب املدينـة مالئكـة ال يـدخلها ( قال rي عن أيب هريرة عن النبي رو
 ).الطاعون وال الدجال

 :املؤمن والدجال
الـدجال مـن خـالل طـرق بينهـا يستطيع املسلم أن يعصم نفسـه عـن فتنـة 

 : rالرسول
من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهـف (  :أول سورة الكهف ءةقرا -1

 ).عصم من الدجال
ألنه ال يمكن دخوهلا من قبلـه  :سكنى املدينة املنورة، ومكة اإليامن باهللا، -2

 ).من فتنة املحيا واملامت كمن فتنة املسيح الدجال، وأعوذ ب وأعوذ بك
جهنم وأعـوذ بـك مـن  قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب: (  rقال الرسول  §

 ).عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة املحيا واملامت
ل ليأتيـه، من سمع بالدجال فلينأ عنه فـو اهللا أن الرجـ: ( rقال الرسول  §

 ).هاتبه مما يبعث به من الشبعوهو حيسب أنه مؤمن فيت
 ..ةتالناس من فتن فيقتله ويريح uوتكون هناية الدجال عىل يد عيسى 
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أقول العلماء والمفكرين والفالسفة من المسلمين وغيرهم في 
  تحريف الكتاب المقدس

ت أمر ثابـت إن من الثابت أن التحريف بالزيادة والنقصان وتناقض املعلوما
يف الكتاب املقدس وقد عمل علامء اإلسالم عىل مجع صور التناقضات والزيـادات 

 :ومن العلامء الذين ذكروا هذا
v ابن تيمية يف اجلواب الصحيح، وابن القيم يف هداية احلياري. 
v الفاخرة، أبو زهـرة يف حمـارضات النرصـانية وإظهـار  األجوبةيف  والقوايف

 .احلق لرمحة اهللا اهلندي
v رفقي زهر قصة األديان. يمه يف األسفار املقدسة و دعصابر ط. د. 
v زغلول النجار. تقديم د ةياملسيححممد وصفي يف حقيقة . و د. 
v وموريس بوكاي يف دراسة يف الكتب املقدسة وغريهم كثر. 

ولكننا يف هذه الوريقـات سـوف نرسـد أقـواالً لعـدد مـن علـامء املسـيحية 
حتريـف وتغيـري يف الكتـاب  يؤكـدون مـا قلنـاه مـن واملفكرين والفالسفة الـذي

 .املقدس
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يذكر أمحد ديدات أقواالً لعلامء مسـيحيني تشـري أن الكتـاب املقـدس تـأليف  -1
 .برشي
جراهام سكروجي عضو معهد مودي للكتاب املقدس بشـيكاغو . يقول د §

يف جوابه عىل سؤال هل الكتاب املقدس كالم اهللا حتت موضوع الكتاب املقـدس 
نعـم أن الكتـاب املقـدس ( 17برشي ومع ذلك فهو كتاب سـاموي ص  تصنيف

قد مر من خالل أذهان البرش وكتب بلغة البرش وبأقالمهم كـام أنـه تصنيف برش و
 ).حيمل صفات تتميز بأهنا من أسلوب البرش

اإلنجيليكانيـة  ةاملقدس من الطائفـ تويقول العامل كينيث كراج أسقف بي §
أن األناجيل إنتـاج الـذهن الكنيسـ ( 277ص ) ة املئذنةدعو( الربيطانية يف كتابه 

 ).من وراء املؤلفني فهي متثل اخلربة والتاريخ
 1989 1أمحد ديدات، هل الكتـاب املقـدس كـالم اهللا، دار املنـار، ط :املرجع

 .القاهرة ترمجة الشيخ إبراهيم خليل أمحد
تصـنيف مشـكوك يف صـحته نا حإن كافة إنجيل يو(يقول العامل أستاولن   §

طالب من طلبة مدرسة اإلسكندرية يف ذلك الوقت، تلك املدرسة التـي اعتنقـت 
 ).ألوهية املسيح وروح القدس وبرشت به مبادئ الثالوث و

عامل مـن علـامء  500تقول دائرة املعارف الربيطانية التي اشرتك يف تأليفها  §
 ).لخإ...أما إنجيل يوحنا فإنه ال شك كتاب مزور: ( النرصانية ما نصه

 يف إن كثـريًا مـن القـدماء كـانوا شـاكني( )عامل مسيحي أملاين( ويقول اكهارت
 ).األجزاء الكثرية من أناجيلنا
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 .99حممد عزت الطهطاوي امليزان يف مقارنة األديان ص : املرجع
أن أغلب الفقرت التي يظهر فيهـا أهنـا مـن األناجيـل (يقول شارك جينرب  §

ال عن عيسى أما التي ترجـع أهنـا مبينـة عـىل وأهنا صدرت عن حمرري األناجيل 
 ...).حديث صحيح له فال تعدو األربع أو اخلمس فقرات

، شـارل جنيـرب، املكتبـة العرصـية 40املسيحية نشـأهتا وتطورهـا ص  :املرجع
 .بريوت
الغفران بني اإلسـالم (د القس الذي سلم يف كتابه يقول إبراهيم خليل أح §

ولكن مل يكـن هنـاك أي تـردد يف التغيـري ... همالذين كتب من أجل ":وامليسحية
 .أواإلضافة أو إسقاط ما ال يناسب الكاتب

 Commentary on the Holy يف كتابه  16يف ص  Dummelow:  يقول  §

Bible  يف بعض األحيان قد يضع يف النص مـا مل يكـن ) يف األناجيل( أن الناسخ
الـنص  قد يثق بذاكرة مـرتددة أ جيعـل وما يظنه أنه ال بد أن يتضمنه فه فيه ولكن

 ).ي إليهامع وجهات نظر املدرسة التي ينتم يتطابق
إن روايات الصلب الفداء من : يف كتابه اإلسالم) دي يونس( العامل األملاين §

شاهبه خصوصًا وقد اعرتف علامء النرصانية قديام  وحـديثًا  نخمرتعات بولس وم
سنة بغري كتاب معتمد  325واريني إىل سنة بأن الكنيسة العامة كانت منذ عهد احل

 ).وكل فرقة كان هلا كتاهبا اخلاص هبا
أن تغيـري ( أعلن سلوس وهو من العلامء الوثنيني يف القرن الرابع املـيالدي §

الديانة النرصانية كـان أمـرًا حمققـًا وإن هـذا العهـد اجلديـد املتـداول حاليـًا بـني 
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وار بني تالمذته بل صـنعه رجـل جمهـول النصارى ما صنعه السيد املسيح وال احل
 .االسم ونسبة إىل احلواريني

املسيحية احلقه التي جاء هبا املسيح عالء أبو بكر مكتبة وهبة القـاهرة (  :املرجع
 .1997 1ط
أن يوحنـا ( يف مقدمة تفسريه من حتفة اجلليـل أخلورييقول يوسف الدين  §

والسـبب أنـه كانـت هنـاك آسـيا  أسـاقفةبطلب من  حياته صنف إنجيله يف آخر
طوائف تنكر الهوت املسيح فطلبوا منه إثباته وذكـروا مـا أمهلـه متـى ومـرقص 

 ).ولوقا يف أناجيلهم 
موريس بوكاي عن االختالفات الصارفة الواضحة بني األناجيـل  يتساءل  §
 .أم يوحنا متى أم مرقص أم لوقا قًال إذن فمن جيب أن نصدقه؟ أنصدقائ
أن بعـض الكتـب  19يف طبقتـه الشـعبية ص  Znecher Bibel رصح  §

خاصة يف أقدم العصور قد قاموا عن عمد  بإضافة بعض الكلامت وبعض اجلمـل 
 .كام قاموا بحذف البعض اآلخر أو قاموا بتغيريه متاماً 

أن علامء الدين اليوم عىل اتفاق واحـد يقيضـ بـأن  (Knierim)ويعرتف  §
 .جدًا فقط التي مل يتم حتريفها الكتاب املقدس وصل إلينا منه أجزاء ضيئلة

اق به من التغـريات واألفكـار الاليوجد كتاب عىل اإلط(روبرت . د يعلق §
 ).والتحريفات مثل مايف الكتاب املقدس

املسيحية التي  جاء هبـا املسـيح عـالء أبـو بكـر مكتبـة وهبـه  :املرجع) 1-5( 
 .1997، 1القاهرة ص 
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مـل أديب كتـب بلغـة يونانيـة أنـه ع( يقول موريس بوكـاي عـن إنجيـل لوقـا
 .كالسيكية راقية ال ختلو من حوايش  الكالم

 .87دراسة فالكتب املقدسة موريس بوكاي ص  :املرجع
  30000يقول باركز أن عدد أخطاء الكتاب املقدس 

ونيفـا يف دائـرة املعـارف الربيطانيـة  100000أهنـا ) ميـل (ويقول القسـيس  
هيس، كسري، ديـوت، ويـز، ( واعرتف هبذا والفرنسية ما يقارب املليون خطأ 

 ).نرش
 .68الكتاب املقدس حتت املجهر ص : املرجع
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 .القرآن الكريم -1
 .الكتاب املقدس رالكتاب املقدس إصدار دا -2
 .القاهرة 1/ابن حزم الفصل يف امللل واألهواء والنحل ج -3
 .1981بغداد  5/الدكتور أمحد سوسة، مفصل العرب واليهود يف التاريخ ط -4
 .1973، 4/هرة طاليهودية، القا) 1(الدكتور أمحد شلبي، مقارنة األديان  -5
 .1974، 4/املسيحية، القاهرة ط) 2(الدكتور أمحد شلبي، مقارنة األديان  -6
الدكتور أمحد عبد الوهاب، املسيح يف مصـادر العقائـد املسـيحية، القـاهرة،  -7

1978. 
ني ، فضح التلمود تعاليم احلاخام)تحترمجة زهدي الفا(األب أي يب برناتيس  -8

 . 1985الرسية، بريوت 
 .1967د رستم، حرب يف الكنائس، بريوت الدكتور أس -9

الدكتور بطرس ضو، تاريخ املوازنة الديني والسيايس واحلضـاري، بـريوت  - 10
1977. 

قنوايت، املسيحية واحلضارة العربيـة، املؤسسـة  شحاتةاألب الدكتور جورج  - 11
 .1984العربية للدراسات والنرش، بريوت 

 .1957 بريوت 2/هنرو، ملحات من تاريخ العام طل جواهر ال - 12
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 .11ج  1965دائرة املعارف الربيطانية، طبعة   - 13
الدكتور رشدي عليان وسعدون الساموك، األديان، دراسة تارخييـة مقارنـة،  - 14

 .1978بغداد، 
الدكتور سـامي سـعيد األمحـد، األسـس التارخييـة للعقائـد اليهوديـة، مـن  - 15

غـداد مطبعة اإلرشـاد ب) 1(منشورات اجلمعية العراقية للتاريخ واآلثار رقم 
1969. 

من منشورات (  1982الدكتور سامي سعيد األمحد، اللغات اجلزرية، بغداد  - 16
 ).احتاد املؤرخني العرب

الدكتور سعدون حممود الساموك، موجز تاريخ الديانتني اليهودية واملسيحية،  - 17
 .1985عىل طلبة الصف الرابع بكلية الرشيعة  ألقيتحمارضات 

ترص تاريخ الكنيسة، جملة كلية اآلداب، الدكتور سعدون حممود الساموك،  خم - 18
 .1976لسنة  21/ القسم الثاين العدد 

التاريخ  1/العصور الوسطى جيف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، أوروبا  - 19
 .1972السيايس، القاهرة 

 .1984سليامن مظهر قصة الديانات، القاهرة،   -20
 .1977بريوت  1/صربي جرجس، تاريخ الصهيونية ، ج - 21
 .1972بريوت  2/سالم خان، التلمود تارخيه وتعاليمه، طظفر اإل -22
 .القاهرة 5/املغني يف أبواب التوجيه والعدل جعبد اجلبار،  ،القايض -23
أسود، املوسوعة الفلسطينية، الدار العربيـة للموسـوعات  عبد الرزاق حممد -24

 .بريوت 1978
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حلـديث عبد الفتاح حسن أبو علية والدكتور إسامعيل ياغي، تاريخ أوروبـا ا - 25
 .1979واملعارص، الرياض 

املؤسسـة العربيـة (ي، اليهوديـة والصـهيونية وإرسائيـل ريعبد الوهاب املس -26
 .1975للدراسات والنرش، بريوت 

 .مكتبة وهبة مرص 3/عبد الوهاب النجار، قصص األنبياء ط -27
الدكتور عيل عبد الرزاق وايف، األسفار املقدسة يف األديان السـابقة لإلسـالم  - 28

 .1971القاهرة 
فاروق الدملوجي، تاريخ اآلهلة، الكتاب الثالث، يف الديانة اليهوديـة بغـداد  -29

1954. 
 .الشيخ حممد أبو زهرة حمارضات يف النرصانية -30
 ).بدون تاريخ(سنني عيل التوراة اهلريوغليفية القاهرةحالدكتور فؤاد  - 31
الدكتور حممد حممد صالح، تاريخ أوروبا من عرصـ النهضـة وحتـى الثـورة  -32

 .1982بغداد ) 1789 -1500(رنسية الف
 .1983حممد عيل حسني، بني التوراة والقرآن خالف، بغداد  -33
 .ترشقونسنجيب العقيقي، امل -34
نعامن عبد الرزاق السامرائي، دراسات يف التوراة، مستلة من العـدد الرابـع،  - 35

 .1968 -1967جملة الرشيعة 
 .القاهرة عبدا ملجيدحممد . اليهودية تأليف د -36
 .وايف القاهرة عبدا لواحدعيل . واليهود، تأليف د اليهودية -37
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الديانة اليهودية وموقفها من غري اليهود تأليف الكاتـب إرسائيـل شـاحاك،  - 38

 .القاهرة
 . عرص املسيح تأليف السيد أمحد عاشور، القاهرةيفاليهود  -39
عبــد احللــيم حممــود، بيــت املقــدس يف اإلســالم القــاهرة، جممــع البحــوث  -40

 .1969اإلسالمية 
 . 1934فرباير  2بد الوهاب النجار، مقال بجريدة السياسة، ع - 41
 .1992بحث لعبد العزيز اخلياط، عامن،  "يوم القدس"الندوة الدولية  -42
 .عامن. مقارنة األديان الدكتور أمحد اخلطيب -43
األسفار املقدسة عند اليهود وأثرها يف انحرافهم حممود بن عبد الرمحن قـدح  -44

 .ةالقاهر
دراسة يف نصوص العهدين األستاذ  أمحـد خمتـار رمـزي عقائد أهل الكتاب  - 45

 .القاهرة
اليهودية عرض تارخيي واحلركات احلديثة يف اليهودية، الدكتور عرفان عبـد  -46

 .املجيد ، بريوت
صموئيل يوسف خليـل،  سللق) الكتب املقدسة ( هد القديم املدخل إىل الع -47

 .القاهرة
أسـفار نـاحوم وحبقـوق و التفسري احلديث للكتاب املقدس العهـد القـديم  - 48

 .صفنيا بقلم دافيدو باكر ترمجة القس فايز عبد امللك ، بريوت
 .التوراة عرض وحتليل للدكتور فؤاد حسنني عيل القاهرة -49
 .فرانسيس اندرسن نقله إىل العربية إدوارد عبد املسيح القاهرة ،سفر أيوب - 50
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 .ر القاهرةاملدخل لدراسة التوراة والعهد القديم للدكتور حممد عيل البا - 51
 .التوراة اهلريوغليفية لألستاذ الدكتور فؤاد حسنني عيل القاهرة  - 52
 .القاهرة. الكتب التارخيية يف العهد القديم للدكتور مراد كامل - 53
الكتاب املقدس كتاب احلياة الرتمجة السبعينية كتب العهـد القـديم، والعهـد  - 54

 .اجلديد
. أمحـد بـن تيميـة  اجلواب الصحيح ملن  بدل ديـن املسـيح لشـيخ اإلسـالم - 55

 .القاهرة
 .هداية احلياري يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم اجلوزية القاهرة - 56
 .القاهرة. تعريف عام بدين اإلسالم لفضيلة الشيخ عيل الطنطاوي رمحه اهللا  - 57
عبد اجلليـل سـلبي، : كتاب مفرتيات املبرشين عىل اإلسالم لفضيلة الدكتور - 58

 .القاهرة
 .التحرير والتنوير، ابن عاشور، دار سحنون للنرش، القاهرة - 59
 .التفسري الوسيط، حممد سيد طنطاوي، القاهرة - 60
 .يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الرشوق، القاهرة - 61
 .تفسري الكشاف، أيب القاسم الزخمرشي، دار املعرفة، القاهرة -62
 .لقاهرةني بن مسعود الفراء دار الكتب العلمية استفسري البغوي، احل -63
، النفائس رأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي، دا -64

 .القاهرة
 .اجلامع ألحكام القرآن،  حممد بن أمحد القرطبي املكتبة التوفيقية القاهرة - 65
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 .تفسري الفخر الرازي، حممد الرازي دار الفكر، بريوت - 66
 .بريوتروح املعاين، شهاب الدين األلويس، دار الفكر،   - 67
 .لسان العرب، ابن منظور، دار الفكر، بريوت - 68
 .حممود بن الرشيف، دار املعارف بمرص، القاهرة.األديان يف القرآن، د - 69
 .حممد احلاج، بريوت.النرصانية يف التوحيد إىل التثليث ، د - 70
/ هــ1397؟؟ ء، مطبعة دار القضا1أمحد حجازي السقا، ط. املسيا املنتظر د - 71

 .م1977
/ هـ1413، دار األمني، 1مان ، نبوءة املسيح، يارس حسني، طمعركة آخر الز -72

 .م1993
 .1مذكرة أصول الفقيه، للعالمة حممد األمني الشنقيطي، دار اليقني ، ط  -73
للدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة  "إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر -74

 .4الرشد، ط
 .ممعظم علوم القرآن إلبراهيم حممد اجلرمي، دار القل - 75
التحفة السخونية يف رشح املنظومة البيقونية، خمتار بن العـريب الشـنقيطي دار  - 76

 .1ابن حزم، ط
 .كشاف اصطالحات الفنون، ملحمد عيل لتهانوي، بواسطة - 77
 .العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، دار إحياء الرتاث العريب - 78
غة واألدب، للـدكتور أجمـد نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف الل - 79

 .الطرابليس
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 .هـ، دار اجليل395معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس  - 80
 .3هـ، دار القلم ط 425مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين،  - 81
هـ، دار عامل الكتـب مصـورة عـن 711لسان العرب، البن منظور اإلفريقي  - 82

 ؟.نسخة املطبعة املريية
 .2هـ، دار النفائس، ط816لجرجاين التعريفات، ل - 83
حممـد بـن : احلقيقة الرشعية يف تفسري القرآن العظيم والسنة النبوية، للشـيخ - 84

 .1ط/ عمر بازمول، دار اهلجرة، ودار ابن عفان
 .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية - 85
 .5املعارف بمرص، ط أصول الترشيع اإلسالمي، لعيل حسب اهللا، دار  - 86
 .1مصطفى حسيبة، دار أسامة ط. د املعجم الفلسفي، - 87
ة الكويـت، شاكر مصطفى سليم، جامعـ: للدكتور قاموس اإلنثروبولوجيا، - 88

 .1ط
، 1د سعدون حممود الساموك، اجلزء . موسوعة األديان واملعتقدات القديمة أ - 89

 .1العقائد، دار املناهج، ط
 .اإلمام إسامعيل ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار إحياء الرتاث - 90
 .الدكتور سعدون الساموك، مقارنة األديان دار وائل للنرش - 91
 .م1978، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 5أمحد شلبي، اليهودية ط. د -92
سعد الدين السيد الصالح، العقيـدة اليهوديـة وخطرهـا عـىل اإلنسـانية، . د -93

 .مكتبة الصحابة، جدة
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إحيـاء الـرتاث اإلمام حممد بن إسـامعيل البخـاري، اجلـامع الصـحيح، دار  -94

 .العريب
، دراسـات يف اليهوديـة واملسـيحية وأديـان أألعظميحممد ضياء الرمحن . د - 95

 .هـ1422، مكتبة الرشد، الرياض، 1ط( اهلند
، املكتبة العرصية، بـريوت، 1حممد عيل الصابوين، خمترص تفسري ابن كثري، ط - 96

 .هـ1426
 .1995لبنان  ، دار الفكر اللبناين،1يوسف عيد، الديانة اليهودية ط. د - 97
، دار قبـاء 1998، 1حممد خليفة حسـن أمحـد ط. تاريخ الديانة اليهودية، د   - 98

 ).القاهرة(للطباعة والنرش والتوزيع 
و، مراجعـة وتـدقيق محـهودية منذ البدايات، عبد املجيد الفرق واملذاهب الي  - 99

األوائل للنرشـ والتوزيـع : م النارش2003إسامعيل الكردي، الطبعة األوىل، 
 .دمشق –دمات الطباعية، سورية واخل

م، دار 1987هــ، 1407، 2حسـن ظاظـا، ط. الفكر الديني اليهودي، د - 100
القلم للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، دار العلوم للطباعة والنرش والتوزيع 

 .بريوت
 .الكتاب املقدس - 101
 .ول ديو رانت،  قصة احلضارة، اجلزء األول من املجلد األول - 102
 .هـ،1420ي، اإلرساء واملعراج، القاهرة، رجب حممد متويل الشعراو - 103
سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ املقدسات اإلسالمية يف فلسطني عىل مـر  - 104

 .العصور، بحث مقدم إىل مؤمتر محاية املقدسات والرتاث الثقايف يف فلسطني
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 .1914 -1831عبد العزيز عوض، مقدمة يف تاريخ فلسطني احلديث  - 105
حممـد . ، مدينة واحدة عقائد ثـالث، ترمجـة دكارين أرمسرتونج، القدس - 106

 .1998فاطمة نرص، القاهرة، كتاب سطور، . عناين، د
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